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FORMÁLI.

t>að cír sama að segja um llauk Erlendsson sem svo marga

aðra ágælismenn fornaldarinnar, að vér vildim gjarna geta raklð

lífsferil þeirra, liekt forfeör og ufkomendr þeirra, alhafnir þeirra

og hagi ; en þetla er opt mjög erfilt eða nær ómögulegt, því að

frásagnirnar um þossa menn eru svo ófullkomnar og óijósar; og

einkum á þclta sér stað um þá menn, sem hfön á því tímabili,

þar sem söguöld vor hæltir eða sugur vorar hætta, og á næstu

öldum þar cptir. f>að vill svo óhappalcga til, að Árna biskups

saga, er nefnir marga heldri menn í Skálholts biskupsdœmi, þar

sem Haiikr var fœddr og upp alinn, hættir í miðju kaíi um 1290,

einmitt þegar Haukr er í bextum blóma, kemr lil sugunnar og

fer að eiga hlut í niálefnum landsins, og Laurentius saga nefnir

hann ekki. l>að sem vér því vilum um Ilauk Erlendsson, þaö

verðum vér aö leita uppi í rilum hans sjálfs, islenzkum annálum

og norrœnum hréfnm, en sú þckking um hann, sem þessi rit

láta oss í té, er mjög sundrlaus og óftdlkornin.

Um það er enginn efi, að móðuraítt ITaiiks er íslenzk, hún

er víða rakin í þeirri Landnámabók, cr Uaukr hcfir sjálfr ritað,

og sömulciðis í j>orfinns sögu karlsefnis; en fuðurætt hans er

hvergi rakin, og ilaukr ncfnir jafnvel ekki fuðurföður sinn í Land-

námabók sinni. Af því að Ilaukr rekr bvergi föðuræHt sína, hafu

menn ællað, að hann hafi veriö norrœnn í föðurætt: en eg vona,

að eg geti síðar sý"^ unmn' ællan liggr nærr cn þessi. Vér

vitum af íslenzkum annálum oí; Árna biskups sugu, að föðurfaöir

Ilauks hét Ólafr, og hafa frœöimcnn áðr ætlað, að hann haíi

norrœnn vcrið; en áör en hann cr kallaðr norrœnn, er bctra uð

leila í þeim rilum, sem lil eru um hans tíma, hvort hans íinst

ekki getið á íslandi. |>cssi rit eru Sturlunga saga, Landnáma-

bók og hið íslcnzka Fornbrcfasafn. í Landnámabók og Forn-

bréfasafninu finn eg engan Olaf, sem mér þykir líkindi til vera

að geti verið föðurfaöir Ilauks; en í Sturlungasögu finn cg þrjá

menn með því nafni, og gœti hver þeirra tímans vegna verið

fööurfuöir llatiks. l>esöir menn cru Ólafr lluuksson I>orgiLssonar



IV Fonnáii.

frá Haga á llurðaströnd, Ólafr Svarfsson ÓlatV lotlr. I>ess cr

getið um llafn Sveinbjarnarson, að liann kom frú Slarlu þóröar-

syni úr Fagratlal haustið 1212; bafði hann œtluð aö hittu þar

þorvalíl Vatnsíirðing og sœttast við hann, en forvaldr kom ckki

;

en á heimhíiðinni kom Ilafn í llaga á Harðaströnd, og var viö

brúðkaup Ilauks prests í>orgilssonar, er hann gekk aö eiga Odd-

oýju dóttur Steinólfs prests Ljótssonar (llafnssaga Sveinljjurnar-

sonar, 17. k., Sturl. 4, 16: II 31). líaukr prcstr {lorgilssou var

enn í llaga árlö 1234, og cr þá getið tveggja sona hans, Olafs og

Páls ; voru þeir þá orönir svo stálpaðir, að hann gat sent þá suðr

til Eyrar til J>órðar Sturlusonur (Sturl. 5, 33: 11 161). Uuukr

prestr og synir hans voru vinir fórðar Sturlusonar, og Olafr

llauksson var í flokki I>órðar um vorið 1235 (Sturl. 5, 38: lí

109). I>elta sama vor fór Órœkja Snorrason uni aihi Fjörðu og

tók fe af n)önnum ; tók hann þá Ilagaiund af Uuuki presti og

sömuleiðis búiö ; fór þá heiniilisfólk Ilauks á ýmsu stuöi; llaukr

sjálfr fór á Eyri til I>óröur Sturlusonar, svo og synir haus Olufr,

Páll og Oddr, og Ualldóra dóltir hans, J>orgils, faðir Uauks, fór

í Tjaldanes; en Steinólfr Ljótsson, faðir Oddnýjur konu llauks,

fór í lUiðurdiil (Sturl. h. 3í): II 171). Ilaukr prestr l)orgilsson

dó árið 12io (Isl. Ann.). forgils Ilauksson er nefudr viö áriö

1284, þá er höfðingjar tóku stuði undir sig; hann tók þá Set-

berg (Arna biskups saga, 40. k., Bisk. I 734); iianu gelr vel

verið sonr Uauks prests forgiissonar, og Ólafr Iluuksson gæti

vel tíuiuns vegna veriö fuöir Erlendar sterka; nöl'nin Óiuí'r og

Ilaukr koma her frum sem í œtt Ilauks Eriendssouar.

Olafr Svartsson er fyrst ncfndr viö árið 1238. l>á var

bann í Öriygsstuöuburdaga meö Gizuri J>orvaldssyni ; voru þar

Dugfússouum grið geíin fyrir flutuing Olafs Svartssonar (Sturl. G,

17: II 223); þar næst er Iians getið við árið 1242; þá var

hann 2. dag jauúarmánaöur í Skálaholti meö Gizuri {>orvaldssyni

(Sturl. 6, 34: II 248); áriö 1264 bjó hann að Esjubergi og fór

þá með sættarumleitun uiilli Gizurar I>orvaldssonar og l>órðar

Andressonar (Sturl. 10, 2ó: III 316). llann átli son, sem hét

Ilaukr (Sturl. 10,22: IH 313). Iler koma og fram nöfnin Ólafr

og llaukr.

Ólafr tottr er fyrst nefndr við árið 1238; hann var og í

Örlygsstaðabardaga með Gizuri I>orvaldssyni. J>essi Ólafr totlr er

án cfa faöir Erlends sterka, fööur llauks. I>etta verðr Ijóst, ef

ættartulan í Landnámabók 5,9 (á 302. blaðs. í útgáfunni 1843) er

borin saman við Sturluuga sögu, 6, 17: II 222. í Landnáma-



bók stentlr: »13örTír Grímsson vnr faðir Ragnhildar, er Fiosi

Djarnason átli
;
þeirra börn Einarr ok Bjarni ok Valgerðr, móðir

berra Erlentls, föðnr IIauks«. Börkr Grímsson 2i.jan. 1222;

ísl. Ann. og Ártíðaskrá í Scriptores rerum Danicannn, VIll. T.)
-

álti beima á Baugsstöðum (í Stokkseyrarbreppi í Arnessýslu);

önnur dóttir Barkar Grímssonar var Ilerdís, móðir Nikoláss Odds-

sonar (Sturi. 7, 3 : III 8). fessi FIosi prestr var Bjarnason

(Landn.b. 5, 7, 295. bls.) og andaðist 9. október 1235 (ísl. Ann.

og Artíðaskrá í Scriptores rerum Daiiicai'um, Vilí; T.). það er

sami maðrinn, sem í Sturl. 5, 50: II 188 er nefndr Flosi munkr

Bjaruason, og er þar andlát bans beimfœrl ti! ársins 1235 (tveim

vetrum fyrir andlát Magnúsar biskups Gizurarsonar og {)órðar

Sturlusonar), eins og í fsfcnzkum Annálum. Ólafr tottr var, sem

áðr cr sagt, með Gizuri í Orlygsstaðabardaga. Segir Sturlnnga

saga svo frá á fyrrncfndum stað, þá er Stuiia Sigbvatsson var

yfirkominn af sárum og bafði upp gefizt: »I]jalti (biskupsson)

tók annarri bendi aptr á bak sér ok studdi bann (Sturlu) svá.

Sturla kastaði sér niðr, erbannkom skamt or gcrðinu ; mál bans

var þá úskírt, ok þótti Hjalta sem bann bciddi prests fundar. Iljalti

gekk þá í brott, en yfir bonum stóð þá Ólafr tottr (tötb),

mágr Flosa prcsts; bann skaut skildi yfir Sturlu, cn ,3át-

geirr Teitsson, mágr Gizurar, kastaði búklara yfir bann«. Mágr
getr eptir fornmálinu verið bæði tcngdabróðir, tengdafaðir og

tengdason, svo að Ólafr tottr gat t, d. annaðbvort átt s.ystur eða

dóltur Flosa prests, eða Flosi prestr átt dóttur Ólafs totts. Mér
þykir sjálfsagt, að þessi Flosi prestr sé sami maör sem Flosi

prestr Bjarnason. Nú vitum vör, að Burkr Grímsson var tengda-

íaðir Flosa prests Bjarnasonar, og vitum eigi til, að Flosi bafi

verið meir en cinkvæntr, og bcfir því Ólafr tottr varla verið

tengdafaðir bans, enda lcyfir tíminn það eigi; verið getr, að

Ólafr tottr bafi átt systur Flosa prests; þó er það eigi líklegt,

því að þá yrði Ólafr að öllum líkindum of gamall til að vera í

herferðum árið 1238. Líkiegast og cðlilegast er, aðÓIafr totlr

bafi átt dóttur Flosa prests eða verið tengdasonr bans. Nú vit-

um ver enn fremr, að Ólafr, faðir Erlends sterka, átti Vaigerði,

dóttur Fiosaprests Bjarnasonar. llann varþvímágr (þ.e.tengda-

sonr) Flosa prests; en ver vitum eigi til, að Flosi prcstr bafi átt

tvo tengdasonu mcð því nafni, og eigi vcrðr betr sóð afLandn.b.,

5, 9, 302. bis., en að bann bafi að eins átt tvær dœtr fyrir utan

Valgeröi, nefnilega þordísi og Ilöllu. l>ordísi átti Pbillppus Sæ-
mundarson Jónssonar, og ílöllu Vilbjálmr bróðii'' bans. Af þessu.



VI Fornii'iIÍ.

sem nú er saglj er \mb h'klegt eða jafnvel vísl, aö Ólafr íolív

sé sami maörinn sem Olafr faöir Krlends slerka. þessi Olafr

lottr er og nefndr viö árið 1242, 2. janúar; var Iiann þú staddr

í SkáiahoUi með Gi/.uri íiorvaldssyni, þá er Órœkja Snorrason

gerði alför að honum (Sturl. 6, 34: JI 248; 6, 35: II 250).

ílugsa mælli, aö Olafr Svartsson vœri sami maðrinn sem
Ólafr tottr; en ef vel er aö gáð, sest, að l)aö er eigi, |)ví uö

()lafr Svartsson og Ólafr totlr voru báðir með Gi/.uri í

Skálaholti 2. dag janúarmánaöar 1242, og skyldu þar verja sinn

staöinn hvor; »kirkjugaröinn skyldi verja Ketil! j^orvaldsson ok

Olafr tottr, Skeiöamenn og Biskupstungnamenn fyrir austan

garðinn ok alt til gestaluisa. Olafr Svartsson ok Grímsnes-

ingar váru þaðan til líkahliös« (Sturl. G, 34: II 2i8). Ilugsazt

gœti ogj aö Ólafr llauksson og Ólafr tottr væri sami

maðrinn; þó mun það varla vera, því að líklegra er, að Ólafr

llauksson licí'ði veriö með Sturlu þórðarsyni, en Gizuri þorvalds-

syni, í Örlygsslaðabardaga. Af því sem nú er sagt, er auösætt,

að Óiafr faðir Erlends sterka er sami maðriun, sem Ólafr tottr,

cn hin ætlunin er röng, að hann haíi verið norrœnn.

Erlendr slerki Ólafsson, faðir Hauks, er fyrst nefndr við árið

1275, í kafla úr brell, sem prentaðr er í kirkjusOgu Finns Jóns-

sonar, 11 10. 1 því hreli kunngjöra nokkurir íslenzkir höföingjar

Magnúsi konungi ílákonarsyni, að þeir liafi lögtekiö Kristindóms-

hálk (þ. e. Krislinrett Árna biskups) á alþingi. feir huí'öingjar,

or í brefinu eru nefndir, eru þeir Árni biskup I>orláksson, llafn

Oddsson, l>orvarör þórarinsson, Ásgrímr þorsteinsson , Sturla

lögmaör fórðarson, Sighvatr llálfdanarson og Erlendr bóndi, er

án efa er sami maðrinn sem Erlendr sterki. J>ar næst er þess

getið við áriö 1282, að bréf hafi verið rituð af íslandi til Noregs-

konungs meö »herra Erlendifl (Árna b. s., 3G. k.). Við 1283 er

í Islenxkum Annálum gctiö um útkomu »Erlendar lögmanns«, og

sagt, að þeir llafn Oddsson hafi. þá hafiö lilkall til erfða-staða á

íslandi. Árið 1284 reið herraEriendr á Pétrsmcssu til alþingis með

herra IVafni Oddssyni, herra Jóni lögmanni og herra Ásgrími l>or-

steinssyni (Árn. b. s., 42. k.). Var á því þingi talað um Staða-

mál. Við árið 128G cr hann kallaðr lögmaðr (Árn. b. s., 54. k.),

og er þess þá getiö, aö Árna biskupi hafi þólt Ilafn Oddsson og

Erlendr »gerast oddvitar ok upphafsmcnn til alls ágangs viö kirkj-

ur ok kennimemm. Sama ár rétt fyrir alþingi reið liann í Skála-

holt tii að tahi um staðamál við Árna biskup ; voru þá í för mcÖ

lionuni {>orsteinn Orvendiisson, norrœnn maðr, Jón korpr, son



Rafns Oddssonar, og Máni Ásgrímsson forsteinssonar (Arn.b. s.,

55. k.). Við árið 1288 tala íslenzkir Annálar uni utanför hans,

og: heíir hann þá komið lU aptr næsta ár, því að 1280 stefndi lUin-

ólfr ábúti í Veri lionum utau í umboði Árna biskups l>orláksson-

ar, sem þá var erlendis, og fór Erlendr utan það sumar (Árn. b.

s., 71. k.), en kora iit aplr 1290 (Árn. b. s., 79. k.), fann hann

þá ábóla og kom þeim eigi saman, og stóð Erlendr í foii)oöi

næsta vetr, 1290— 91. þar þrýtr Árna biskiips saga. Vita menn
upp frá því eigi annað um Eiiend, en það seni finst um hann

í ísienzkum Annáhmi og norrœnum fornbréfum. Eptir þetla er

opt getiö utanferða hans í annálum. Uann andaöist 1312. liann

var aö ætlan Jóns Sigurðssonar (Safn til s. ísl., If 43) lögmaðr

norðan og veslan á Lslandi 1283— 1289. Hvergi hefi eg fundið,

hvar hann hafi búið, en h'klegast þykir mer, að hann hafi búið

á Suðrlandi, því að þarætla eg hann fœddan. Kona hans, Járn-

gerðr þórðardóttir Böðvarssonar frá Bœ, var og sunnlenzk. Við

henni átti hann dóttur, er Valgerðr hét (Landn. b. 2, 4). Er-

lendr hefir að líkindum verið tvíkvæntr, og er líklegt, að Jórunn,

móðir llauks Erlendssonar, hafi verið kona hans, þótt það se eigi

tekið fram í Landn. b. (2, 25). Ilún var komin af Gesti hinum

spaka Oddleifssyni, er víða kemr við sögur og bjó í Haga á

Barðaströnd.

Um uppvöxt og œsku Ilauks Erlendssonar vitura ver alls

ekki. lians er fyrst getið við árið 1294, og scgja Islenzkir Ann-

áiar, að hann hafi þá oröið lögmaðr, og ætlar Jón Sigurðsson,

aö hann hafi verið lögmaðr sunnan og austan á íslandi 1294—
1299 (Safn t. s. ísl. II 46—47). fegar hans finst næst getið,

er hann kominn til Noregs; en efi er á, hvenær hann hafi fyrst

til Noregs komiö. Munthe segir (Samlinger til det norske Folks

Sprog og Ilistorie I 69), og Munch epLir honum, að IJaukr liaíi

verið kominn til Noregs 1299, en enga sönnun fiun eg fyrir því,

nenia ef það á að vera það, sem Munthe segirí fyrrnefudri bók,

á 29. bls., að Sæbjörn lielgason, Snara Ásláksson, Bjarni Auð-

unarson, Ilaukr Erlends^onf og neiri hafi verið sladdir í stóru

stofunui í kouungsgarðinum í Björgvin sunnudagiun 12.júlíl299,

þá er Eiríkr konungr Magnússon lá banaleguna. I>etta sýnist hafu

DN. III72, nr. 64 við að styðjast, og se svo, þá er það tómr mis-

skilningur. En þótt nú liaukr eigi hafi verið kominn til Noregs

1299, þá hefir hann þó komiö þangað eigi seinna en um haustiö

1301, því að hann er orðinn lögmaðr í Osló 28. janúar 1302.

i>anu dag gaf hann út bréf og kallar sig í því lögmann í Osló



VIII Formálí.

(DN. I 86, nr. 93). fað bréf er ritað nieð Iiendi riaiilís sjálfs,

og er eptirmynd (Facsimile) þess í »Annalerfor nordisk Oidkyn-

dighed" 1847. 23. nóvember sama ár var hnnn og í Osló, og

er hann þá talinn fyrstr meðal votla í brefi, er þar var riLað

þenna dag; hann er þar og kallaðr "Ilaiikr lögmaðr« (DN. II 58,

nr- 66). 6. desembor 1303 var hann í lijörgvin og gaf þar út

bréf ásamt ívari lögmanni (DN. I 89, nr. 97). Finnr Magnússon
segir (GhM. I 34), að hann sé kallaðr wllerra líauker Iögmaðr»

í norrœnum bréftim frá 1303. Eg finn bann eigi nefndan herra,

fyrr en árið 1306; í ísl. Annálum er hann eigi ncfndr herra við

árið 1304; en viö 130G er hann nefndr herra. Árið 1304 var

Haukr á alþingi á ísiandi
;

segir svo í íslonzkum Annákim við

það ár; »íJaukr, Snorri ok Guðmundr lögmenn höfðu veril allir

senn á þingi, ok sögðu sín lög hverr um skallgjald". Eptir því

sem Munlhe segir (Saml. I 169), var hann og í Noregi þetta ár.

Arið 1305 finn eg bans eigi gelið. 10. apríl 1306 var hann í

Björgvin, og er þá talinn mcð mönnum af ráöinu; aðrir menn
af ráðinu, sem með honum eru taldir, eru herra lijarni Eiiings-

son, herra Sæbjörn Helgason, herra Áki cancehir, hcrra Snara

Ásláksson, herra Erlingr Ámundason, herra Itcmingr lögmaör.

Hann er sjálfr kallaðr herra Uaukr lögmaðr (DN. II 71—72,

nr. 82). 12. apríl sama ár var hann í Björgvin og talinn með
mönnum af ráðinu (DN. III 73, nr. 64). 30. maí s. á. gaf hann

út bréf með flcirum mönnum í málstofunni í konungsgarði í Björg-

vin (Munkalífsbók, Cbristiania 1845, 115. bls.), og 22. júlí sama

ár gaf hann enn út bréf í Björgvin með Eiiingi Ámundasyni

(Munkalíísbók, 79. bls.). í íslenzkum Annálum er við þetta ár talað

um útkomu herra Ilauks Erlendssonar lögmanns, og getr það

komizt heim með því móti, að Uaukr hafi farið af stað frá Nor-

egi til íslands eptir 22. júlí. ~ Yið 1307 finn eg hann eigi

nefndan, og má vera, að hann hafi verið á íslandi þetta ár; en

við árið 1308 er í íslenzkum Annálum getiö um utanferð Ilauks

og kveðið svo að orði : »Ulanfcrð sendiboðanna bróöur Bjarnar

ok síra Lafrans ok berra Dárðar Ilögnasonar ok hcrra Ilauks Er-

lendssonar ok Gizurar gaila. llerra Árni biskup ok herra Ilaukr

settu lærðra manna spílala í Gaulverjaboc í Flóa«. 18. scptem-

ber 1309 var Ilaukr í Björgvin, og er þá talinn meðal þcirra

manna, er voru í ráði konungs (DN. I 112, nr. 122). 17. októ-

ber 1310 hefir bann gcfið út bréí í Björgvin og ritað sjálfr; það

bréf er prentað í AnO. 1847, 388—89. bls., og DN. II 90, nr.

103. 12. janúar 1311 gaf hann út bréf ( Björgvin ásamt flclr-



nm mönnnm; í því bréfi er hann kallaðr GulolnngHJögmaör og

riíklari (1)N. Ill 94, nr. 93). Yið 1312 finn eg hans cigi gelið

;

en 13. marz 1313 var hann í Niðarósi og gaf þá úrsknrð mcð

Bjarna Auðunarsyni, Auðuni þorbergssyni (er síðar varð biskup

að ílólum) Salamoni fóraldasyni, Loöni á Bakka og ÖUari lög-

manni (DN. V 54, nr. 57). 5. apríl sama ár var hann og í

Niðarósi, og gaf þá enn úrskurð með Bjarna Auðunarsyni, Loðni

á Bakka og ÓUari lögmanni (DN. II 102, nr. IIG). NæsUi Ivö

ár, 1314 og 1315 finn eg hann eigi nefndan; en 23, júní 1316

var hann í Björgvin, og gaf þá út bref með fleiruni mönnum í

Jónsslofu í konungsgaröi (DN. I 129—130, nr. 147). II. des-

ember sama ár var hann og staddr í Jónsstofu í konungsgaröi í

Björgvin, og seUi þar innsigli sitt fyrir bref meö fieirnm voltum

(DN. I 132, nr. 148). Svo sýnisl sem hann hafi átt heima í

Björgvin og verið gulaþingslögmaðr frá 1303 til 1316, og hann

átti í Björgvin garð, er Auðunargarör iiét
;
þann garð viröist hann

að hafa selt konungi, en konungr gaf garðinn Maríukii'kju í Osló

28. júlí 1318 (DN. II 114— 115, nr. 133). Árið 1316 synist

hann að hafa sagt af sér lögmenskunni, því að fM'óndr llall-

varðsson var orðinn Gulaþingslögmaðr ll.dcs. 1316 (DN. I 131,

nr. 148). Arið 1317 var hann og í Noregi að sögn MunUies

(Samlinger, I 169). Eptir jól 1318 var Ilaukr í Osló, og gaf þá

út dóm með Páli Eiríkssyni merkismanni ogPáli Einarssyni lög-

manni í Osló (DN. I 136, nr. 153). 14. júní sama ár var hann

í sama bœ (DN. III 111, nr. 114), og 26. júlí sama ár í Túus-

bergi slaðresli Hákon konungr Mugnússon dóm, er þeir höi'öu

dœmt þorkell erkidjákn at Ilallvarðskirkju í Osló, herra Páll Ei-

ríksson merkismaör, síra [Ireiðarr og síra Páll, kórsbrœör í Osló,

herra Ilaukr Erlendsson GulaþingslögmaÖr og Páll

Elnarsson, lögmaðr í Osló (DN. II 114, nr. 132). Seint í júní

1319 var hann enn í Osló, og var þá meðal þeirra Norömanna,
er gerðu sanining við sendimenn eða fulltrúa Svía um konungs-

lekju Magnúsar Eiríkssonar (Samlinger, V 524). í júní 1320

mun hann hafa verið í Björgvin. Má það ráða af hréfi, er Magnús
konungr Eiríksson gaf út í Björgvin 2-i. júní 1320. Gctrkonungr

þessíbréfinu, að hann hafi láliö lil sm kalia herra llauk, herra

Ketil og Snorra lögmaun og marga góða menn. Nú er í ís-

lenzkum Annálum við árið 1319 getið nm utanferð herra Ketils

og Snorra lögmanns, og við árið 1320 um útkomu herra Ketils

og Snorra lögmanns, og kcmr þctta heim við konungsbréfið.

Ilafa því þessir þrír menn, Ilaukr, Ketill og Snorri, að öllum
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líkindiim verið staddir i Björgvin á þeim tíma, cr breíið var út

gefið (Kirkjusaga Finns Jónssonar, I 429-— 30). 1321 er Ilaukr

nptr orðinn Gulaþingslögmaðr, því að 4, maí það ár auglýslu þeir

Árni á Aski og Ormr kafli »herra llauki lögmanni«, aö

maðr nokkur, að nafni Jörundr, stefndi tengdafööur sínum Bessa

til lög[)ingis (l)N. IV 140, nr. 149), og 24. júní sama ár var

Ilaukr lögmaðr á Gulaþingi og gaf þar úrskurö meö Jóni IJjarna-

syni, konungsféhiröi í Norcgi, Sigurði Sveinssyni, Ásláki Ólafs-

syni og Ollum lögrellumönniun á Gulaþingi (DN. 111 1 19, nr. 124).

18. marz 1322 var liann í Noregi, því aö þann dag gaf liann út

bref með Sæbirni Ilelgasyni og Bótólfi Ilákonarsyní ; í þyí brefi

er liann og kallaðr lögmaðr (l)N. I 143, nr. ÍGö).

Nú vcrðr eyða í sögu ilauks, er seinna kann að mega fylia,

þegar fleiri fornbref verða út gefin ; en cplir þeim ritum, er

vér nú böfum aðgang að, vilum ver alls ekki um bann í 7 ár,

frá 18. marz 1322 til 21. nóvember 1329. I>á var Haukr staddr

á konungsgarði í Björgvin, og cr talinn meðal þeirra, er lijá voru

og samþyktu dóm Báröar Pélrssonar Gulaþings lögmanns (1)N. lll

143, nr. Ió3). 2. júb' 1330 var Haukr enn í Björgvin; þá gáfu

þeir út transskriptar (eða eptirritsjbréf ílaukr Erlendsson, Bárðr

Pétrsson Gulaþingslögmaðr, og J^róndr Krakason lögmaðr í Björg-

vin (Munkaiil'sbók, 115 — 116. blaðs.). Að því er Munch segir

(AnO. 1847, 178. bls.), eru til þrjú brcf frá þessu ári, er votta,

að hann hafi þá verið í Noregi, en Munch vitnar aö cins til

Munkah'fsbókar. Yiö sama ár geta íslenzkir annálar um útkomu

Ilauks (niljíoma herra llauks með boðskap konungsins um kvenna-

mál ok þat íleira, sem þar fylgdi«). SkálhoUsannáll hinn forni

setr þetta árið I33I. Við árið 1331 stcndr í einum íslenzkum

annál: »Herra Uaukr ok herra Ketill reiknuðu víseyri um alt land

ok fóru báöir til NoregS", en næsta ár, 1332, er í íslenzkum

Annáhim getið um utanferð herra Kelils. Síöan finn eg eigi

ITauks getiö, fyrr en í maí 1334; var bann í Björgvin 15. og

22. maí (Munkalífsbók, 89. blaös. og iMunch í AnO. 1847, 178.

bls.). Ilann andaöist 3.jiiní 1334 (ísienzkir Ann. Um dauðadag

Iians vitnar Munch til Skálíiolts-ártíðaskrár).
r

Kona Ilauks Erlendssonar var Sleinunn Aiadóttir Svarlhöfðasonar

og Ilerdísar Oddsdóltur, systur Bafns Oddssonar (Landn. 2, 25, I3G.

bis.; 5, 9, 302. bls.; llafnss. Sveinbjarnarsonar, 20. k.: Bisk. I67G.;

Sturl. 6, 26: II 235.; þóröar saga breðu, Kmh. 1848, 65. bls.)».

I) í Landnámabók vlröist aítlin rakin svo, ad Herdís móöir
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Svartliöfði Dtigfússon gekk að eigaUerdísi Oddsdóttur vorið Í2AÖ.

í>eirra son Áli gelr þvi eigi Yeriö fœddr fyrr en 1241. Sleininm

Áladóttir, kona liauks, er því í fvrsta lagi fœdd um 12G0, cn

líklcgra er, að hún se fœdd nokkuru siöar, svo scm 1265— 1270,

Ef Steinunn Áladóltir er sú sama sem frú Steinunn Olafs-

dóltir, er cpLir íslenxkum Annálum dó 13GI, þá hefir hún að

ölhim h'kindum oröiö aö minsta kosti nírœð. Yér vilum eigi,

hve mörg börn llaukr liefir átl. Erlendr sonr luins var lögmaör

noröan og vestan 1319—1320; hann lijó að IJpsum í Svarfaöar-

dai (Laurentius sajía, 34. kap.: Bisk. I 833). Bróöir Guöui Uauks-

son, er andaöist 1378 (ísl. Ann.) og bróðir Teilr Ilauksson, er

andaöist 1 38 1 (ísl. Ann., 33'i. blaðs.) geta veriö syuir Ilauks

Erlcndssonar, og er það líklegra, sern Jórimn Uauksdóltir

Erlcudssonar gekk í klaustr, cnda var það vcnja á Islandiáþeim

límum, aö hcklra fólk gekk í klaustr i elli siuni. Jórunn tlauks-

dóltir varö abbadís í KirlOubœ 1342.

Um Uauksbók get eg verið þvi fáorðari, scmaðrirhafa greini-

lega um liana ritað, nefnilega P. A. Munch, Jón Sigurösson og

Guðbrandr Vigfússou. |>ó verð eg aö fara um luma nokkuruni

oröum. Mcnn vita eigi, livort hún hefir vcriö í Noregi eöa á

Islandi, þegar llaukr dó ; cn varia getur verið efi á því, að erf-

ingjar Hauks á Islandi hafi fengið bókina eptir hann, og Guð-

brandr Vigfússon gclr þess, aö á einum stað í bókiuni standi

með hendi frá 14. eða 15. öld: »Teitr Pálsson á þessa bók, ef
r t

hann skal óræulr verac 1 Islenzkum annálum viö 1344 er talað

um utanferð Teits Pálssonar, og árið 1375, 1. júlí, las Teitr

Pálsson upp á alþingi bréf Magnúsar konungs Eiríkssonar, og

slefndi með því utan nokkurum Islendingum (Kirlijusaga Finns

Jónssonar, II 213). þessi Teitr Pálsson or aö líkindum sá sami

Ála eða Óln, föður Steinimnar, konn Ilauks, sé dótlir Rafns
Sveinhjarnarsonar; cn liún er eigi Ilaí'nsdóttir, heldr Oddsdóttir,

og sest þaö af þeim stööum í llafnssögu og Stiniunga sögu, cr

eg hefi til vitnað (Sturl. s. G, 25: »lJm várit (1240) haföi Svart-

höí'ði fengil Herdísar dóttur Odds Ólasonar«. Ilaí'ns s. 20. k:

•'Stcinuuni Rafnsdóttur átti Oddr Álason, ok var þeirra sou herra

llaln, Ólafr ok G[uöiaugr] ; iierdís var ok dóttir þeirra Odds'ok
Steinunnar, er átti Svarthöfði Dufgusson«)- í Eandnámabók ætti

á þeim tveim stöðum, cr cg hefi skírskotað til, að standa »Her-
dísar« fyrir »íierdís« og á síðara staðnum »móöur« fyrir »móð-
ir«. Mafi llaukr Erlendsson sjálfr ritað svo sem prcntað er í

litgáfum af Landuámabók, þá liefir hann rakið skakt uitt konu
sinnar.
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sem átti Ilauksbóltj og getv límnns vegna verið sonarsonr Ilauks

Erlondssonar. Síðíin vita menn ckki iim Ilauksbók fyrr en um
IGOO. I>á íL'llar GuObrandr Vigfússon að Jón lærði bnfi haft bana

undir böndum. Síðar fékk Arngrímr iæröi bnna frá /Vra Magn-

íissyni í Ogri, og gctr hann þess í bók, þeirri er heilir nSpeci-

men Islandiae fíistorÍcu}iij» og prentuð er í Amsterdam I6'i3, á

154.b]aðs., og segir, aö bókin bafi ser lánuö verið að boðí bans

bátignar konungsins;^ en konungsbref það er hann rœðír um,er

út geftð 17. apríl 1596,^ og cr iíklcgt, að iinnn bafi fengiö bók-

ina til láns eigi mjög mörgum árum þar eplir, eða skömmu epiir

1600. Síöan fékk Björn á Skarðsá bókina til láns, og þar cplir

Brynjólfr biskup Sveinsson. Ilann lot rita upp eptir benni Land-

námabók og Krislnisögu. Virðist þá biskup að bafa sent eiganda

bókarinnar, bóndanianni í Skálavík, þann blut hennar, er bann liaföi

rita látið. Hinn hlutr bókarinnar varð eptir lijá Brynjólíi biskupi,

og var bonum nldrigi aptr skiiað, og eplir andiát iians (5. ágúst

1675) fekk Árni IMagnússon hann, og scgir hann sig minni, að

hann hafi fcngið bann frá Gaulverjabœ í Flóa. Getrþaövel kom-

izt hcim, því að Brynjólfr biskup gaf eplir sig íslenzkar bœkr

sínar, sögnr og skrifaðar frœðibœkr fncndkonu sinni Ilelgu

Magnúsdóttur í Brœðratungu og Sigríði IlalidórsdóLtur Iðgmanns

Olafssonar, konu síra Torfa Jónssonar í Gaulverjabœ, tll belm-

ingaskipta (Jón Ilalldórsson í Æfi Brynjólfs biskups). Má þá vel

vera, aö sá hlutrinn, erbandritin voru í, hafi lcnt bjá Sigríöi llall-

dórsdóttur, og Árni Magnússon bafi þannig fengið þenna hlut

Hauksbókar í Gaulvcrjabœ ; cn eigi vilum vcr, hvert ár þaö var;

en hinn liluliun (cöa þau bluö, sem nú eru cptir af Landnúma-

bók og Kristnisögu) fékk bann eitlhvað náhegt 1700 mestallan frá

síra Óiafi Jónssyni (er var prestr á Staö í Grunnavík 1703-—

1707), en síra Jón Torfason faðir hans (er var preslr á Stað í

3Iaioris sane et scientiae et diUgentiac excwplar dedit ille

modo dictus fíauko (jloruit circ. A?in. 1308), conscripto nostra

Hngua opcre dc originc gentis Islandicaej chorographico ct chro-

nologico; quod ab autore fíauksbóh nomen acccpit; quem in

priore huius speci7vinis potisHimum parte secyti sumus autorem;
communicatum in illum. usum ab insuhie nostrae viro primario
et magnale Aretio Magni fdio ad nutum et postulatum regiae

majestatit, aeque omnibus incolis publico diplomaie designatum,

guorum ille ad hoc obsequium, regis mandato praestandumj fa~

cile coryphaeum sc exhibuit. I>aö crprcntað í: Magnús Ket-

ilsson, Kongelige Allernaadigstc Forordninger og aabne Breve, lE

206—207.



vigí\ncliifiröi IGGl -1720), hafði fengið blOð þcssi hjá Bjarna

Indriöasyni, bónda í Skálavík, nálægt IG70.

{>e^'ar Arni Maííniisson var búinn að sctja saman í eina bók

þessa báða blnii liauksbókar, voru í henni þessir þællir eða

kallar:

1) »Ur Landnámabók og Kristindómssögu fragmenta (þ. e.

brot) nokkur. (' l>clta Landnámabókarbrot iielir ckki verið gefið

út síirslakt, en Kristnisögubrotið helir veriö, það sem þaö til nuir,

lagt til grundvallar við Kristnisögu, í 1 . biudi Biskupasagna. Brotið

byrjar í 5. kap., blaðs. 9io, og endast í 12. kap., blaðs. 288.

2) »Geographica quaedam et 'physica'^^ (eitllivað Íaudi'rœöilegs

og eöiirrœöilegs efnis).

3) nTheoIogica quaedam ex sermonibus Augustini^^ (eilthvað

guöfrœðiiegs efnis úr rœöum Ágústíns).

4) » Fari'a atque inter ea astronomica quaedanm (ýmislegt,

og þar á meðal eittbvað sljöruufrœðilegt).

5) nTheoJogica quaedam, videntur esse úr Adamsbók" (eitt-

hvað guöfrœðilegs efnis, svnist vera úr Adamsljók).

6) »Delineatio ttröis llierosolymorunm (uppdráttr Jórsalaborg-

ar). Eptirmynd þessa uppdráttar er út gefin í Antiquités Russes,

2. bindi.

7) "Völuspá." Gefin út í úlgáfu nefndar Arna Magnússonar

af Sæmundareddu, og víðar. IMuuch segir (í AnO, 1847, 197.

bls.), að Yöluspá sé riluð með töluvcrt yngri hendi en frá tíma

IJauks, og er hann hræddr um, aö i)enni hafi vcriö við bœlt

eptir daga IJauks. JJún er nú aptast í Á.iM. 544. 4.

8) "Trójumanna saga.« Uún er út gefin af Jóni Sigurössyni

í "Annaler for nordisk Oldkyndigbcd« 1848, 1. — 101. bls.

9) »De gemmis nonnuJla^ (eittlivað um náttúrusteina). J>að

er eigi út gefið, nema lítiö sýnishorn, seni Munch licfir látið

prenta í AnO. 1847, 190.— 191. bls.

10) "Jireta sögur víða ólæsar.d þœr eru út gefnar af Jóni

Sigurössyni í AnO. 1848, 102.-215. bls. og AnO., 1849, 1,—
145. bls.

11) "Viðrœða h'kams og sálar.«

12) »Aptan af ITemings sögu. far í um Líka-Loðinn.

13) »Saga Ueiðreks konungs ens vitra, vantar við endann.«

IJún er prentuð í "Fornaldarsögum Norörlandati, 1. bindi, 513

— 533. blaös.

14) »Aptan af sögu forgeirs Ilávarssonar og f>ormóðar Kol-
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briinarskálds.d ^etta brot Fóstbrœðra sögn er út gefið af Kon-

ráði Gíslasyni í Kaupmannahöfn 1852.

15) "Algorismus, er de Árifhincticn» (Algorismns, er um
talnaí'rœði). þessi ritgjörð er gefin út al' P. A. Munch í AnO,

1848, 353-375. bls.

IG) »Saga I»orfinns karlsefnis og Snorra I>orbrandssonar.«

ílún er ntgefin í »GrönJa7ids historislíe Mindesmœrherj^^ l.bindi,

28Í.—494. bis., og í » Antiquitates Ameincanae,íi 77.— IG7. bls.

17) i'Saga skálda Ilaralds konungs hárfagra.o Hún er prent-

uö í Forumannasugum, 3, bindi, G5— 88. bls., þó eigi eptir Ilauks-

bók sjálfri.

18) »Af niðjum Ragnars Loðbrókíir, fragment.« I>að er gefið

út í Scriptores rerum Ðanicarxim, li 266— 28G = þáltr af Upp-

lendingakonungum, í Fornaldarsögum, 11 101— lOG., og I^áttr af

Ilagnarssonum í Fornaidarsögum, I 343— 360.

19) »JAicidariiim.i> I>aö er út gefið af Konráði Gíslasyui í

AnO., 1858, 98.— 154. bis.

I>essir 19 töluhðir, sem Árni Magnússon taldi alla lil Hauks-

bókar, eru nú ekki aliir í einni hók, heldr hafa verið grcindir í

þrjár bœkr í safni Árna, nefnilega nr. 371. 4. 544. 4. G75. 4.

Fyrsti töluliðr, nefnilega Landnámabók og Kristnisaga, erínr. 371.

4. og 19. töluliðr cða Lucidarium í nr.G75. 4., en hinir liðírnir

í nr. 514. 4.; cn að allir þessir töluliöir hafi uppliaílega lilheyrt

sönui bók, má bicði sjá af því, að Árni Magnússou lelr þá aiia

sem parla af sömu bók, sem og af kjalraul'unum í þessum þrcnir

bókum, eplir því sem Guðbrandr Vigfússon segir í Formála viö

1. bindi Biskupasagna, XVII. og XVIII. bls.

Ilaukr hefir sjálfr ritað meslan hlut Hauksbókar, en hinn

hlulinn allan eða að minsta kosti meslan hafa ritarar hans skrif-

að. Fptir því sem eg get næst koniiztj hefir hann sjálfr ritaö

töhiliðina 1, 6, 8, 9, 10, II, 12, 13, 17, 18, og nokkuð af tölu-

liðunum 14 og IG. Vér sjáum af seinasta kapíliila i Laudnáma-

bók, að hann hefir ritað hana sjáifr. I>ar standa þessi orð: »Nú

er jfirfarit um landnám, þau er verit lial'a á íslandi, eptir því

sem fróðir menn hafa skrifal, fyrst Ari preslr hinn fróði forgils-

son ok Kolskeggr hinn vitri. En þessa bók ritaða (ck) Ilaukr

Eliinzsun eptir þeirri bók, sem ritað haföi herra Sturla lögmaðr,

hinn fróðasLi niaör, ok eptir þeirri bók annarri, er ritað hafði

Styrmir hinn fróði, ok haföa ek þat or hvárri, sem framar

greindi, cn mikill þorri var þat, er þær sögðu eins báðar, ok því

er þat ekki at undra, þó þessi landnámabók sé lengri en nokkur
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unnur« [GliM. I 3G, sanib. fslendingasögur Ib. (1843), 320.bls.|.

Oröið »ek" næst fyrir framan "llaukr Ellinzsun» vantar í eptirrit

síra Jóns Erlendssonar, en sá iilulr er týndr af frumriti llauks,

cr þctta stóð í; cn orðið »ck« befir þó staðið í fruniriti llauks,

eða Ilaukr befir að minsta kosll svo til ætlað. Má það bæði

ráða af orömyndinni nritaða,« er eigi getrverið böfö nema um
fyrstu pcrsónu, og af oröunum »baföa ek,« er eplir koma. Er

því af þessum stað auðsætt, að Haukr befir sjálfr ritað Land-

námabók, enda er sama bönd og slafsetning á benni, sem á

tveim fornbréfimi, þar cr Ilaukr tiilar í fyrstu persónu, og án

efa befir sjálfr ritað; og eru þau nefnd ber fyrir framan.

Jjað verðr eigi nákvæmlega ákvcöið, bvenær og bvar Ilauks-

bók sé rituð, cn þaö er auðsætt, að þeir kaflar bennar, er liaukr

befir sjálfr skrifað, veröa aö vera rilaöir fyrir dauðadag bans 3.

júní 1334. l>elta er því biö síðara takmark eöa endir tímans,

er bún gctr verið rituð á; en þá er eptir að finna biö fyrra

takmark þessa tíma eöa uppbaf bans. J)aö er í sjálfu sér mjög

b'klegt, að Haukr bafi ritað Landnámabók fyrst, enda befir Árni

JMagnússon sett bana fremst, þar sem bann telr upp það sem í

Ilauksbók var. Nú finst í Landnámabók sjálfri ávísun eða bend-

iog um, bvenær bún geti verið rituð í fyrsta lagi, eða bvert ár

ritun bennar geli verið lokiö í allrafyrsta lagi. Sama erað segja

um Fóstbrœðrasögu og þorfinns sögn karlsefnis. í Landnáma-

l)ók Ilauks 5, 9, 302. bls., er talað um frii Guörúnu og ílallberu

abbadís. Yér vitum af Sturl. I, 4: I 7, að frú Guörún var l^or-

sleinsdóltir Ilalldórssonar, og var fyrri maðr bennar Bencdikt, og

er bann cigi nefndr berra; scinni niaðr bennar var Kolbeinn

Bjarnason eða -Bjarnarson Auökýlingr; bann var lierraör, og

hefir hún b'klega fengið frúarnafnbótina af bonum. í íslenzkum

Annálum er viö árið 1301 talað um úlkomu berra Kolbeins

Bjarnasonar (í Laurentius sugu, 27. kap.,er bann kallaör Bjarn-

arson, og kann þaö að vera rettara), og er það án efa Kolbcinn

Auðkýlingr, og bafi bann verið berraör þaö ár og kona bans fengiö

frúarnafnið þar af, þá bendir þaö á, aö ritun Landnámabókar sé

eigi lokiö fyrr en 1301. En þetta verör eigi fullsannað ogverðr

því að liggja milli bbita; cg get þess að eins til að vekja cplir-

lekt manna á því. Meira má af því álykta, að Uallbera, systir

frú Guðrúnar forsteinsdóttur, er nefnd abbadís, því aö eptir

því sem segir í Skálboltsannál hinum forna (ísl. Ann. Í7G. bls.),

var Hallbera vígð til abbadísar áriö 1299. Eptir þessu befir Haukr

lokið ritun Landnámabókar í fyrsta lagi 1299. Finnr Magnússon



segir (íihM. I 34), að Ilaukr Erlendsson sé kallaðr Dherra Hauker

lögmaörti í norrœnum bréfum frá árinu 1303, og ef það er á-

rciðanlcgt, liefirhann verið orðinn riddari eða herraðr áriö 1303;

en hann kallar sig aldrei herra í Landnámabók, og kynni sumir

að vilja álykla þar af, aö bann hafi ritað Landnámábúk, áðr en

hann varð riddari, og ef liann beföi oröiö riddari árið 1303; þá

heföi bann lokið að rila Landnámabók eigi seinna on 1303; ea

sú ályktan bcfir eigi mikiö við að slyöjast, því aö þaö liggr í aug-

um uppi, aö það stóð í sjálfs hans valdi, bvorl bann vildi kaila

sig berra eða eigi
;
og þótt bann só kallaör berra llaukr í I>or-

finns sögu karlsefnis, þá þurfti bann þó eigi nauösynlega aö kalla

sig herra í Landnámabók, þótt hann beföi veriö orðinn riddari,

er hann reit bana. Mér finst ekkert verða ályktaö af vöntun

herranafnsins, og aö Landnámabók geti vel veriö rituð eplir það

er hann varð herra. Eptir því sem nú er sagt, hefir bann rilað

Landnámabók á árunum 1299— 1334.

Ilaukr Erlendsson befir, sem áðr er sagt, ritað nokkuð af

Fóstbrœðrasögu. 1 þcssari sögu ergetið eins atburöar, ernokk-

uð má álykta af um tímann, er hún er á rituö. í 3. kap., á

67.bls., er getið um skála, er þeirgerðu báðir, síns vegar hvor,

|>orgeir Ilávarsson og Veggiagr smiðr, og segir þar svo: »hann

slóð enn, er Árni biskup enn síðarri var vígðr til Skálabolts;"

en eptir íslenzkum Annálum, ]86.bls., var Árni biskup IJelgason

vígðr 25. október {in fcsío Crispini eb Ci'ispíniani) 130-i. Af

þessu sest, að Ilaukr befir ritað Fóstbrœörasögu (eöa Fóstbrœöra-

saga hefir veriö rituö) í fyrsta lagi í árslokin 1304, eða á tíma-

bilinu 1304—1334,

liankr hefir og, sem áðr ersagt, ritað sjálfr nokkuð af {>or-

fmns sögu karlsefnis, cn hitt hafa aðrir samtíðamenn rilað. í

fimtánda kap. þcssarar sögu (GhM. 1 442) er rakin ætt Ilauks frá

þorfinni karlsefni, og er bann þar kallaör uberra Ilankr lög-

maðr;i> en með því það er enn ókunnugt, hvert ár llaukr var

herraör^ verör eigi annaö ráðið af herranafninu um aldr hand-

rilsins, en að það sé ritaö eplir það er Ilaukr varö berra, og bafi

liaukr til dœmis verið herraðr árið 1306, þá er sagan eigi rituð

fyrr en það ár. Ilalibera I>orsteinsdóttir, sú er áðr er nefnd, er

og í sama kap. kölluð »frú« og »abbadís í Reynisnesi at Stað.«

J>að verðr því að svo stöddu eigi annað sagt um tímann, er þessi

saga er á rituð, en þaö sem eg hefi sagt um ritunartima Land-

námabókar. t>ó er forönns saga karlsefnis án efa rituð síðar en

Landnámabók.
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í öðnim þiULum eða köniim llauksbókar finsl að minni vitund

engin bending um, nær þeir sé rilaðir. t>að er anðsœtt, að þeir

kallar bókarinnar, er llaukr hefir ekkert ritað af sjalfr, og eigi

slanda í svo nánn sambandi við það, er bann hefir rilað, að þeir

iiljóti að vera því samlíða, geta verið ritaðir eptir daga Uauks,

t. d. Völuspá og Elueidarius; þó œtlar Konráð Gísiason, að

Elucidarius sé ritaðr um 1300 (AnO. 1858, 98. bls.), og væri

hann cptir því ritaðr samiíða Ihuiki.

Eigi verðr neitt með vissu um það sagt, hvort llauksbók sé

rituð á íslandi cða í Noregi. Mer þykir h'klegast, að hún sé

rituð ú báðum stööunum. Með því IJaukr var Gulaþingslögmaðr,

sem áör er sýnl, hcfir liann án efa haft mörg vandasöm og

marghrotin störf á hendi. Vér vitum, að hann hefir ritað upp

Gulaþingslög og Ilirðskrá, og hrósar Munch vandvirki lians í að

rita þau og velja hina skynsamlegustu lestrarmáta (AnO. 1847, 204.

bls.), og þaö er eðUlcgt, þólt hann hafi iátið þetta ganga fyrir

hinni eiginlegu Ilauksbók, og látið hana bíða, ef hún hefir verið

byrjuð, meðan hann reit upp lögin, er hann þurfti að nota við

embættisstörf sín
;

og hefir hann án efa notað þœr tómstund-

ir, er honum síðan gáfust frá embætlisstörfunnm, lil að rita

það, er minna reið á. I»aö er því varla cfi á, að mörg ár hafi

gengið til að rita llauksbók. Meira hlutinn af tímanum 1302

—

1334 hefir Ilaukr verið í Noregi, því að þar finnum vér hans

getið þcssi ár: 1302, 1303,1306,1309,1310, 1311, 1313, 1316,

1317? 1318, 1319, 1320.^ 1321, 1322, 1329, 1330, 1334; en á

íslandi er lians getið árin 1304, 1306, 1308, 1330, 1331; þó
má vel vera, að hann hafi-ritað meira hint Hauksbókar á ís-

landi, því að þarhefirhann að líkindum haft meira næði og betra

tóm til þess. Uafi hann verið á Islandi á þeim árnm, er hans

finst hvergi gclið, frá 1322 til 1329, þá er eigi ólíklegt, að hann
liafi rilað mikið af Ilauksbók á þeim tíma. Erumrit þau, er

Haukr hcfir eptir ritað, hafa án cfa ílestöll, ef eigi öll, fra ís-

landi verið.

I>riðji, ijórði og fimti töluliðr í Hauksbók (Geographica quac-

dam et physiea; Theologica quaedaín ex sermoniöus Aiigustini;

Varia atque inter ea astronomica quaedam) er það brot, sem
nií kemr fyrir almennings sjónir, og tel eg þetla svo víst, að eg

þykist eigi þurfa að sanna það. Eg lœt mér nœgja, að vísa til

lýsingar Jóns Ólafssonar frá Grunnavík á efninu í ÁM. 544. 4.,

svo sem það var 1731 (sjá tjóðólf, 16. ár, 143. bls.). En þetta

brot er hvorki rilað mcð hendi né stafsctningu Hauks. fegar
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það er boriö saman við eptirmyndir af liendi Ilauks, t. d. í ís-

lendinga sögiim, 1. b. (Kmh. 1843), í AntiguUafes Ámericanae^

og AnO. 1847, þá er auðsælt, aö það er eigi rilað með hans

hendi. það cr eigi heldr ritað mcð hans starselningu. Ilann

ritar el<ki u (að minsta kosti að sögn Mnnchs í AnO. 1847, 210,

bls.), heldr ávalt v baíði fyrir v og u; hann ritar ey (eigi œij)j

hœöi; en í þessu broti cr ritað œyj u, beöi, o. s. frv. Stafsetn-

ingin á broti þcssu er alvcg norrœn, en stafamyndirnar virðast

íslen/.kar; sé það ritaö af Islendingi, þá verðr hann áðr að hafa

vanizt við norrœna stafselning og norrœnan franibnrð; en eigi

skiptir það mikUi máli, hvort brot þetla er ritaö af IXorðmanni

eða íslendingl, því að fnimritin, sem það er eptir ritað, cru að

öllum líkindum íslenzk. í þessu broli er víöa vísaö til ísídórs

frá Sevilla og margt úr honum tekiö; en það eru h'kíndi til, að

íslendingar hafi haft citthvaö af ritmn Isídórs eöa að minsla Kosti

útdrátt af þeim. Ólafr hvítaskáld luiföi handrit af Donatus og

Priscianus og vitnar beinlínis til þeirra; tii ísídórs vitnar liann-

eigi mcð berum orðum, en sj'nist þó haí'a haft rit lianö um upp-

runa orðj {Origines)^ eöa lUdrátt af því; og cru sumar máls-

grcinir hjá Ólaíi nær orðrétt samhljóöa ísídór, t. d. SE. II 66:

»því at vér skiptum bækr í capítula, en capítula í klausur eöa

vers, en klausnr í málsgrcinir, málsgreinir í sagnir, sagnir í sam-

stöfur, samstöfur í stafi." Is, Or. Xllí, 2: » naín orationem divi-

ditinverba, verba autem in syUabas, syJlabas autem in literas.u

SE. 11 88: "Aristótiles cnn spaki kallar tvá parta málsgreinar:

nafn ok orö.« Is. Or. I 6: "Paríes orationis prinius Aristoteles

duas iradidit, nomen et verbum.u •Ilöfuudr I>oriáks sögu skír-

skotar og til ísídórs (|*orl. s., 3. kap.: Bisk. I 91.). I*aö eru því

líkindi til, aö all það í broti þessu, sem tekið er eptir ísídór, se

rilað eptir íslcnzkum frumritum. I>ar að auk er í 17. kapílula,

40yo, vitnað til Stjörnu-Odda, íslenzks manns, og er það einuig

vottr um íslcnzkan uppnma.

Af þessu Ilauksbókarbroti hefir áðr verið út gefið, þó eígi

eptir Ilauksbók sjálfri : fyrsti kapíluli (um ár, vötn og ijarnir) í

liímbeglu, 350— 354, bls., og meiri hlutr kapílulans í Antíquités

Eusses II (Gopenhague 1852), 430—432; annar kapítuli (proloyus)

í AR. i=Antiquiics Eusses), 432-433
;

þriöji kapítuli {hiiPara-

diso) í AR. II 433; fjóröi kapítuli (hversu Íönd liggja í vcröld-

inni) í AU. II 434—439; sjöundi kapítuli (hvar liverr Nóa sona

bygði heiminn) í Ilímbeglu, 340—342, bls.; altundi kapítuli (frá

margháttuðum þjóðum) í Ilímbeglu, 342—350. bls., og nokkuð af
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kapílulanum í AU. II '4ÍO--44I; 10. kapítuli (hvaöan blót skur-

guða hófust) í Elucidario. AnO. ( Í B58) 1 50?— 1 5 1 2. 1 oSao

—

1568. 15. kapítuli (uni regnboga) í llíinb. 33G. bls., en þó nokk-

nð öðruvís on / Hauksbók; sextándi kapítnli (um sólstöður) er

h'kr því, sem stendr í Rímb. 92—94. bls.

það sem Rafn hefir út gefið í AR. af þessum Uauksbókar-

blöðum, bcfir hann látið pronla eptir optirriti ÁlVI. 7G5. 4., og

getr hann þess (AR. II 42G), að Árni Magnússon bafi ritað a

seðil, er í handritinu finnist, aö eptirrit þotta sé ^niccuratissime

conf€rcrad,<i og cinkum fyrsta biaðsíðan, er mjög crntt hafi verið

aö lesa. Er af þessu auösætt, að fyrsta blaösíöan bcfir þá þegar

vcrið iil aflestrar, cr Árni rcit cða let rita þessi blöð upp úr

Uauksbók. þó liefir bún án cfa veriö betri aflestrar þá en nú.

Rafn scgir enn fremr, að þelta eptirrit Árna muni vera svo ná-

kvœmt, að það geti gcngiö í stað frumritsins sjálfs^ I>að cr al-

kunnugt, að Árni JMagnússon var alira manna nákvœmastr, og að

þau eptirrit, er liann bcfir annaðhvort tekið sjálfr eöa boriö sam-

an við frumritin, eru alh*a cptirrila nákvæmust; en einmitt þetta

cptirrit sýnir þó, aö cptirrit cru aldri óyggjandi og aldri jafngóö

sem frumritið. (>ví að í þessu eplirriti befir t. d. vcriö blaupiö

yfir orðin: i>þar getr rœykelsi mcst. þar cr fiall þat, er sinai

heitir« (her á bls. 822. Sbr. AR. II 43G, á 2.dáiki; þarstendr:

líþar er ok land, er Arabía heitir; á því gaf guð lög Móyse»).

Sömuleiðis stendr / AR. lí 439, á 2. dálki: »]\orðr frá Púli er

Italíaland, þat kölium ver Rúmaborg;« eii í llauksbókarbroti (hér

á bls. 12ig) stendr: »Norðr fra puli er italia land. þat kolium

ver rumaborgar land.«

Auk þcssa hefir WcrjauíT við haft þelta Ilauksbókarbrot, þá

cr hann gaf út háskólaboösrit sitt um landfrœöiskunnátlu íslend-

inga á miðiildnm {Symbolac ad geographiam mcdii acvi), límh.

1821; teb- hann þar upp skinnbœkr, cr hann bafi við haft, og

þar í meðal nnokkur blöö sögulegs og iandfrœðilegs efnis, rituð

mcð ýmsum höndum, og se þau í skinnbók í safni Árna Magn-
ússonar, nr. 544. 4.^ I^ví næst kemr hann með nokkur orð úr

2. kapítula, og auk þess hefirhann látið prenta neðanniáls ýmsar
grcinir úr blöðum þessum, en slafsctningia er eigi hin sanui

Rien convaincus de 1' exactitude consciencieuse de la co-
pie d' Arne, nous n' iiésitons pas á la dcclarcr hien digne dc
remplacer 1' original. ^) Folia quacdam argumenti lústorico-

geographici, diversis manibus scriptaf in Codice Mcmbranaceo
No. 544 in 4to extant.
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sem / Hauksbók. WcrlíuiíT lalar að vísu svo um skinublöö þessí,

sem hann Iiafi linfL þau sjálfr undirhöntlum eöa, að minsla kosti,

sem þau hafi þá (1821) veriö i skinnbókinni ÁM. 544. 4; en þó
viröist mér óvíst, hvort liann heRr við haft skinnbókarhiööin sjálf

cða eptirrit þeirra, og livort þau hafa þá verið í Kaupmannahöfn

eða á íslandi. Sveinbjörn Egilsson hefir haft eptirril af þeim, þú

cr hann var að semja oröabók sína á árunum 1824 — 1844;

vitnar hann lil þeirra víða í henni, t. d. undir oröunum ðí^Í,

binda, bjariiigull, gilja, hciðr, hifinn, mynda, skralli, vahla,

VÍrkT. Eplir því sem segir í í>jóðóifi, XVI 71, í'ekk Dr. IJallgrímr

Scheving þau í arf norðan frá Sauðanesi úr dánarbúi síra Stefáns

Einarssonar (-1- 1847). Eplir dauða Schevings gáfu erfingjar hans

skinnblööin fornmenjasafninu ílleykjavík, og eru þau nú eign þess.

það eru H blöð (28 blaðsíðnr), riluð mcö fallegri hendi;

stafagjörðin sýnist vera íslcnzk; blaðiö cr upp og niðr 9 þum-
lungar og tvær línur á lengd, og vanlar eina línu í 6 þumlunga

á breidd
;

kjalraufarnar eru sex; milli miöraufanna eru 2 þuml-

iingar og rúmar 4 línur; en milli þcirra kjairaufa, sem eru þar

fyrir ofan og neðan, eru tveir þuml. og sex línur ; línurnar á

blaðsíðu eru frá 30til 3i; fyrirsagnir fyrir kapítulunum eru mcð
rauðu letri. Upphafsstafir kapítulanna eru fleslir rauðir, cn þó

nokkurir grœnir. Fyrsla blaðsíöan er mjög ill aflcslrar og sömu-

lciöis hin 27. og 28. Sumsstaðar á l.og 27.blaðsíðu og fácin-

um öðrum stööum hefir vcriö drcgiö ofan í Ictrið með nýrra og

svartara blcki, og hefir sumsstaðar auðsjáanlcga aflagazt þar við,

það er upphaflega var skrifað. t>að sem ofan í er drcgið, erhcr

sett milli hornklofa,
[ J

; cn þau orð, er nú verða eigi lcsin, og

styðjast að cins við ágizkun og samburö viö AU. og llímbcglu,

eru hér selt milli sveiga, ( ). Orðin »ofrœ« og ''frœ,« 3í),ia,
r

eru þannig sctl cptir ágizkun (sbr. frœkornc Oll. |I849] 101,

75io), því að þau verða nú með engu móLi lcsin
;

og má vera,

að hcldr œtti að rila þau »fræ» og "ofræ," af því að ritað er

frefast = frævast 37io, 382?.

Sum orð eru nær ávalt bundin á skinnblöðum þessum, og

gctr því Icikið cfi á, hvernig þau skuli rila. Orðiö biskup heQ

eg ritað biskop, en heföi heldr átt að rita það byskup, því

að svo virðist það ritað 41 9. Eg hcfði og heldr átt að rita kon-

ongr en konungr, því að konongum er ritað fullum stöí'um

343. Orðið firir er rilað fullum stöfurn 2O22, 22^4, og 392d

(Grírgefning). Orðmyndirnar þ e i r a
, þ e i r a r, þ e i r i hefi eg

ritað með einu crri. í>ær eru ritaðar fullum stöfum á þcssum
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stööum: [mnx IBsi, I7i3, 3I29. þeirar 2218,20. oOas, þeirrar 85,

þeirri 23i5. Band þaö, er bæöi mú lesa er og ir, hefi eg alls-

slaðar rilað er, en hefði átt að rita þaö ýmist er eöa ir, eptir

því hvernlg á stóð.

Á skinnblööum þessum er gjörr nákvœmr munr á œ og œ;

en hins vegar er ekki greint æ og e og er optast haft e fyrir

hvorltveggja: t. d. efi = æfi 283, kleða = klæða 289, beði =
bæöi 28i4, nolr = nætr 28i5. l>ó finst œ fyrir e: væl = vel

3O22, þæir = þeir 31 21. Fyrir ejj er ávalt ritað œy: œyiu —
eyju 4 10, œyra = eyra 29io. þaö iiljóövarp af a, er u veldr,

er ávalt táknaö meö o: born = börn 3O20, for = för 32ii,i3,

long = löng 34 11, log = lög 366. — i er haft fyrir y i skih

= skuli 30i8,i9,22. 31 11,21; skildu = skyldi eöa skyldu 13ii,25,2g;

mindi = myndi I5i3, 341?; mindu = myndu 152o. Uijóö-

varpið' á til ó finst á nokkurum slööum: smo = smó, smá 4n;
lotum = lóUim, látum 19i; skoro = skóro, skáro 22i5.

í cndingum oröa er ýmist i eöa Cj u eöa o, þó eigi alveg af

handahófi, iieldr fer það nokkuö eptir þcim raddarstöfum, er

standa í næstu samstöfu fyrir framan endinguna. J>annig er i

optast í endingunni, ef i, i, y, ý, u, ú, œ, œy og ei era í næstu

samstöfu fyrir framan: viöir 52i, milii IO4; huitir = hvítir 9i8,

riki = ríki IO9, Ih; brygöi 813, bygöi 9i5, synir IOid; lysir =
iýsir IO2; guöi 2I28, 2224; biugir = bjúgir 25ii; tœki 52,

mannskœðir G20, 25?; nœyddi2l24, lœyfir2Í3a, heimi 353. Sama
er aö scgja um u: viðum G9, ilhim tíio; syndum I83, ryggum

= hryggum 2229. dyrum = dýrum 610, 2O12, skyum = skýjam

12?; bruta 1324, tunga 12i4; tœmdu I3i2, fœröu I830; œyra

29io. — e er oplast í cndingunni, þegar « eða er í næstu

samstöfu fyrir framan : sagöe 54, d, ando 5ö, aðrer 5iö, allcr 523

(Undantekningar eru : keisari lOio, ricari 2O4, fiandi 132i); drolt-

enn ISg, boöet 1 32i, brotet 1325, 4iofe I828. Annarsstaðar

sýnast endingarnar vera ýmist i eða c, u eða 0; þotte = þólte

17iG, þotti = þólti 192D, 2O25; konur 292, konor 30i(i, 3I20;

monnom 31 20, monnum 31 27; lati = láli 373, late = láte 37ö;

beði = bæöi 33i2, beðe = bæðe 338 ; manndauði I831, dauöer

3Go; þessir 3926, þesser 373o. Eptir á og ó munu þó optar

koma c og 0; eptir e, cc> au optar i og w.

I>egar grcinirinn er skeyttr aptan viö oröiö, er hann optast-

nær cnnj cn, el: heimsens 2324,25,26,28, 24 1,3, munnren 265,

bukenum 265, grasenu, aldenenu 28io, dioflenam 3O23, barnenu

31i5, menncna 3)i6, barnet 31 is, diofidenn 322i, þuertressens
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33:3, lyðenn S-ie, fialienii 3524, lieimenn 3923, mannlíynsens SOao,

hoimen 40i (UndanteUning er: dyrin 203,6, lyöinum 3^3).

Fyrir framan samliljóðendr or víðast ritaðr einfaldr samliljóð-

andi, t. d. mims = munns 3^25, 352g; kendi 55, 10?; kendr

I2g; bygöi 820, 9i,i5, 1122; alt 3i3, 4i8, 9i, llc, 14ii; iit 23io.

Fyrir framan d er ýmisl ritað tvefalt cða einfnll /, t. d. tvefalt:

tuefallda 31 14, verolldu 32«, helldr 32g,io, vilidi 334; einfalt:

haldast 3O22, veroldena 31 10, galdra 3I26, goldrum 31 20, 32?,

heldr 33^, veldi 333i. — U er slnndum tvefaldaÖ fyrir framan

þar sem þaö á að vera einlalt: suickia = svíkja 1323, I933;

sœckium = sœkjum 3824; veckiast = vekjast 39io. — í er

stundum tvefaldað miiium tvcggja raddarstafa, þar sem l)að á að

vera eini'alt: ultan = utan, cttinn = etinn 2I21. SLundum liefir

gleymzt að tvefalda samliijóðnnda, t. d. mining 3934. — r og s

cru opt cinföld í enda orða, þar sem þau skyldu vera tveföld, og

er það líkt því sem nú er tíðkaulogt í íslenzku : fer = forr 28ö,

30i3, 31 20; grandvar = grandvarr 3I9; fyr = íyrr 31 15, 33^3;

huer = hverr 31 23; var = várr 322o,24, 33g,ií>; annar = ann-

arr 814. r er og einfait í miðju orði á nokkurum stööum,

þar sem tveíalt r skal vera: yðare = yðarre 304 ; annara = ann-

arra 32i4; vara = várra 3322; annarar = annarrar, annare =
annarre I831. — s er ritað einfalt fyrir tvcfalt í cnda orða, sem

í núveranda máli : marguis = margvíss 30i3; vis = víss 30i4;

daöalaus = dáöalauss 152?; sollaus = sóllauss 386. í miöju

orði finst og s fyrir ss : ymisa = ýmissa 158. Fyrir r í enda

orðs er á nokkurum stöðum ritað ur, og hins vegar á öðrum

stöðum r fyrir w/"; eitur = eilr 262, muunur = munnr 294, nantnr

= nautr 2O27, sbr. vtsuðus = útsuörs 2328; orostr = orrostur

10i4, 28iG, foðr = föður 25i2, solstoðr = sólstöður 4O3. Og
má þar af sjá, að menn hafa þá, cr ílauksbók var rituð, verið

farnir að scgja ur fyrir r i enda orÖs. Fyrir framan 7, n, r cr

aidri ritað h. Fyrir framan t cr ávalt ritað /*, þar sem nú er

vant að rita p: eftir 48, 17, 56,ib, 9i3, 14^; aflr G21, 2G[», 29^,

3Gi4; skiftu 23^3; skiftust 24?; oft 28ig, 30i; skrifta 31 19, 32ö;

loft 4ig, 3619; groft 3622.^ Fyrir s/f, sem haft er í eizlu band-

Aö rita sum orð með pt, er nú eru riluð svo, cr bæÖi

gagnstœtt framburði og uppruna, og œtti menn cigi lcngr að gcra

það. Oröin slcript^ gipt, gröptr eru til dœmis komiu af shrifa,

gefa, grafa, og eiga því að ritast*mcð f: sltrift, gift, gröftr, og
er sú stafsetning bæöí samkvæm framburöi og uppruna. Sama
er að segja um mörg önnur orð, er nú cru rituð með pt, að
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rilum í þolmynd sagnaroröa, er ávalt haft siy svo sem nú er

tiökanlegt. Önnnr pcrsóna í fleirtöln sagnarorða ondar ývnl&i á

ð eða í, t. d.: niotcð 30?. glateð, firirglœymið, leggiö, SOs ; faret

303, nemit 30?, vilit 30.i, fylgit 302, eigut 305. Varia er efi á,

að ð er réttara, því að það er opt við haft í elzln og bezlu iiand-

ritum, og 2h sem þessi persóna endar á í gotnesku, bendir þar

að auk á, að hér eigi heldr að rita ð cn t. Fyrsta persóna

neirtölu í sanibandshætti (conjunctivo) endar ú em eða im (cigi

á um, sem flestir nú rila) : hafim 33id,2o, niegim 332a, Inröim

38i9, naim 38i2.

Brolið úr Guðmundar sögu er eitt skinnbiað, sem og cr eign

rornmcnjasarnsins í Rcykjavík. Blaðið er sjö þtimhingar og þrjár

línur á brcidd, en vanlar Ivær línnr í cllefu þumliinga á lengd.

Tvcir dálkar eru á blaösíðu. Lctrið á blaöinu á brciddina yfir

báða dálkana cru scx þumlungar og tvair línur; cn á lcngdina

er Itítnð liálfr nhuiiU þumlungr og ein lína. Fyrri blaösíðan cr

mjög máð og torlæs, en síðari blaösíðan má lieita góð aflestrar.

Upphafsslafir kapítulanua hafa verið (bláir og) rauðir, og fyrir-

sagnir kapílulanna mcð rauðn letri; stafselningin bendir á, að

skiunbókin se rituð í lok l i.aidar eða á öndvcrðri lö.öld, þará

meöai así í þolmyndum sagnarorÖa, svo sem í Flalcyjarbók. BlaÖið

byrjar í Guönuindar sögn, 33. kap., í Biskupasögum ÍI 6737, og

endar i 35.kap., Bisk. llTlis. Eptirtektaverðar eru orðmyndirn-

ar öo'kr 4Ö23 O'^ bon 4530, 'Í612. í>essar myndir sýna, að minjar

bæði framburðrinn og saniburör viö önnur skyld mál bendir á,

að þau skuli rila mcö ff, og vil eg taka nokkur þcirra til dœmis:
aplr og epfirj á dönsku og sœnsku c/'/c/', þjóðv. a/ícr- (í samsetn-
ingum), á forncnsku af/.ör, á ensku after; á gotn. a/Vm, 7ráXt.v;

optj á dönsku oftc á sœnsku o/Va, á þjóöv. oft, á forncnsku oft,

á enskn often; á gotn. vfta; lopt á dönsku, sœnsku og þjóðv,

Juft, á forncsku li/ft, á gotn. /wf/ws ; sbr. á cnsku loft, íojty;

lcraptr, á döusku, sœusku og þjóðv. hraft, á forncsku craft.

|>að cr auösaítt, að þessi stafsclning mcö pt er lil búiu af

la'vöum mönnum, og löguð eptir slafstctuingu í latínu og grísku.

l>að er kunuigt, aö mcnn rita eigi vcnjulcga b cöa f naíst fyrir

iVuman t i latínu (því aö subtcr cr undantckniug), heldr og
aö cins TT næst fyrir framan t í grískn, t. d. scriptus (skrifaðr)

af scribo (eg skrifa), YpaTUTso^ (sá cr skrifast skal), af ypá^to (eg

skrifa). Fptir þcssu stafsetningarlögmáli, cr cigi hœfir íslenzk-

unni, liafa íslcnxkir frœöimenn rituö pt fyrir ft, þvert á móti því

er rituð er í öðrum náskyldum málum, þessa fjötra latínunnar

eigum vór af oss að brjóta, og rita aldri pí, nema þar sem vér
vitum víst, að p áaðvera í orðinUj t.d. íorðinu s/capír, shapa.
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af œ voru enn til um HOO, og að menii vissu þá enn, að munr
er á œ og œ, þóU það kœmi þá eigi fram nenia í fáum oröum.

Arngrfmr ábóti á þingeyrnm reit sögu þessa, sem kunnigt er,

eigi fyrr en 1345, eða um 1360. 011 þau eptirrit, er af sögunni

voru tekin, verða að vera komin frá eiginliandarriti lians, og eru

öll íslenzk, því að eigi vita menn til, að Norðmenn liafi tckið

eptirrit af licnni. f>að gelr því cigi komið til mála, aö það liand-

rit, er hér rœöir um, se rilað eptir norrœnu Inimrili, og fyrir því

komi her fram af því að eplirrilarinn hafi hcr l'ariö cptlr frum-

riti sínu, on myndi hafa rilað a', heíði hann eigi haft æ fyrir scr

í frumrilinn. Eg tck þelta fram, af því að prófcssor C. II. Unger

hefir í formálanum fyrir Stjórn (Christiania 1862), á 10. blaðsíöu,

viljað sanna, að handritið af Stjórn, AM. 22G. 2, sc ritað eptir

norrœnn frumrili, af því að í þessn handriti finnist ýmislegt, er

Norðmönnum sc eiginiegt, og |jar á mcðal það, að opt fiunist

Ö, t. d. í orðunum bfíkr, (lítllía (þ. e. bœkr, (lœma) fyrir hinar

ísicnzku orðmyndir: bOíkr, dæilia, Eg verð að neita því, að af

þessu verði ráðið, að handrilið sé ritað eptir norrœnu frumriti.

Eg vona, að þcssi blöð af llaukshók mnni fá góðar viðtökur

hjá ölUim vinuni ísicnzkrar fornfrœði ogbins fagra fornmáls vors.

fað er að vísu satt, að blöð þcssi eru eigi jafnmikils verð að

efninu, sem hinar ágætu fornsögur vorar, en [lau eru þó mcðal

svo margs annars IJós vottr um hina frába'ru iðjuscmi og hreinu

fróðleiksást forfcðra vorra, og eru fnllkomlcga þcss verð að konia

fyrir almcnnings sjónir. Stafsetningin er ágæt, málið cr hrcint

og gott; og Ijótl þessi blöð sé cigi mörg, cru þó í þeim ýmis*

leg orð og talshaítlir, er eigi finnast annarsstaöar.

Reykjavík, í janiíar 1865.

Jón Þorkclssoii.
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t. linmnr^ (er einn i panidiso er or falla fiorar ar hingat i

þenna lieiin). Ein lieilir pliison^ (lion fellr a indialande. onnor

licilir gion^) [oc nil oðrn nafne. hon fellr vm hlaland] (oc Egifta-

hind .iij.) Iieitir [ligris^. hon fellr vm sercland]. fiorða heitir eu-

frates^. hon fellr vm linesopotaniia. Pactol*^ heitir a a asialande

þjar er gull í sondum hia. Tog^ heitir a a spania. þarerogull-

sandar. Ermonol^ heitir a. þar ero en// gnllsandar i hia. [Rin

heitir a fraclande. þar er en// gull i sondum hla. Tanais'-^ heitir

M Isidorus IJispaJensis (bisknp í Sevilla á Spáni, G3G) Orig,

XIV, 3, 3. E citixís {o : Paradtsi) inedio fons prorumpens to~

Wm nemxis irrigat, dividiíurque inquatuor nascentia flumina.—
Isidor. Or, A7//, 2i, 8: Uanges fíuvius, quem Phi/son sacra

scriptura commemorat, cxicns de Paradiso pergil ad Indiae re-

gioncs, — ^) Isid. Or. XIII, 21, 7: Gcon jluvius de Paradiso
exicns atque univcrsam Aethiopiam cingens, vocatus hoc nomine,
quod incremcnio suae exundationis terram Aegypti irriget^

enim Graece, Latine ierram significat. — ^) Isid. Or, XIII, 2/,

9: Tigris fluvius Mesopotamiae de Paradiso exoriens, et pergens
contra Aíisyinos, et post multos circuitus in mare rubrum infíu-

ens. — Isid. Or. XIII, 21, 10: Euphrates fíuvius Mesopo-
tamiae de Paradiso exoriens, copiosissimus gemmis, qui per rnedi-

am BabyJoniam infíuit: hic a frugibus, vel ab ubertatc nomen
accepit. — ^) hid. Or. XIII, 21, 21: Pactolus jluvius Asiac,
arenas aureas Jiabens, de quo Virgilius {X 142):

Pacfolusque irrigat auro,

quem pro auralo jluore aJifer Chrtjsorrhoam vocant, — '^) Isid.

Or. XIII, 21, 33: Tagum jluvium CartJiago llispaniae nuncu-
pavit, ex qua ortus procc.dit, jluoius atiriferis arenis copiosus.

Pomponius Mela og Plinius, er háöir voru uppi á fyrstu öld eptir

Kristsb., tala og nm gullsand í Tög. Poinp. MeJal lU, 1: Tagi
ostium. amnis gcmmas aurumque generantis, Plin. H. N. IV,
35: Tagus auriferis arenis celebraiur. Tög er á á Spáni; hún
heitir nú Tajo. — ^) Mun vera sama sem IJermus, fljót í Lýdíu.
Isid. Or. XIII, 21, 22: IlcrmuSj jluvius Asiae, qui Smyrnaeos
secat campos, et ipse jhtctibus aureis et arenis pJenus, a quo et

Smyrna vocata est. — •') Isid. Or. XIII, 21, 2i: Tanus fuit

l
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a er skilr enropa fra Asia.j (Diin^^) lioilir a er mest (vatn) cr a

cnropa. þar falla i .!x. slora. (oc kemr i) .vij. sloðnm (i se) oc

mikil i olin^w st(oíSnm). J þeim Inl lioims{ins ero þe)ssar aÖr(ar

ötorn)er. [INepur^^ Nyia. Seimgol. Dnna^^^ Olkofia^'*. vina^*.

KinnaiG. Saxelfris. Padnsi^ Tifuri^. Kodonis. Betns^o. Uotn oc

tiarner ero med morgo mote. snm ero skir ann snm cro nskir^^.

Danðasior heiler] (a gyöiniíalanjde. fial er allatigi skeiöa langt

hins atta linndraðs. En haiftannat hnndraö hreitt. J cinn skciöe

ero fim faðmar oc .xx. anriars hnndraðs. A vatnc þessn er bics

litr. (þar ma) ekki lifanda vera i \iui vatne, þ«?at (alt fiytr mcö)an in

iifir en sœ)ckr þcgar dantt er. þar cro cng(ir fiskar i. oc cigi)

sctiast l)(ar) fnglar a. oc cigi (cr þar skipum yfcr farit. þvi at menn

dœyia ef yfer) fara. en þa sœc(kr. þcgar er anjdar missir. (ef

kerti) er lat(et i) vatnct. þa (ilytr mcöan logar.) cn .sœc(kr þegar

rex Schyfharym pritiiufíj a quo T(mais ferlur jhiviifs fiuncvpa-
tuSj qui ex Eiphaeis veniens silvis, diriniit Europam ab Asia
infer dnas mundi partes medius currens, afque in Ponfuni jluens.

Tanais licilir nú Don. — ^^) Donan. ísid. Örig. XIII, 21, 28:
Ðanubius Gcrmaniae jíuvius vocari fcrtur a nivium copia, qui-

bus magis augctur. Iste est, qui in Europa plus omnibus habet

famam. " " Sexaginta in se fluvios recipil^ septcni ostiÍsinFon-
tum influit. -- ^^) Nepur er víst afiagað af þcim, er drcgiö hefir

ofan í; mnn eiga að vcra Nepr, sama scm Djiieper,- á í llnss-

landi. Nyia og Seimgol crn ciiii knnnar. — ^*^) = Di'ma. — ^^)

= Volga? -- ^^) == Dvina
;

Dima, Volga og Dvina ern í llnss-

landi. — ^^) Mnn vera rettara Kuma; cn óvist er, hver á það

er. — ^^) = Elhen. — ^^) = Po, á á ítalín. — ^^) I>ctta orö

er aflagað af þeim, er yfir rcit ; ú að vera Tífr = Tihtír, á, er

rennr í gegnnm Róm. — — Rlionc, á á Frakkiandi. — ^'^)

= Bactis á latínn ; nú Guadatquivir, á á Spáni. — -^) Isid.

Órig. Xllly 19, 3: LacAts Asphalti, idem et mare mortuum vo-
catuw, quod nihit gignit viviun^ nihil recipit ex genere viven-

tium. Nam neque pisces habet, ncque assuefas aquis et laetas

mergendi usu patitur aves, scd et quaccunquc vivenf ia mergcnda
tentaveris, quacunque arte dimersa statim rcsiliunt, et quamvis

vehementer illísa confestim excutiuntw\ sed neque ventis move-
tur resistente turbinibus bitumine, quo aqua omnis sfagnatur,

neque navigafionis patiens est, quia omnia vita carcntia in pro~

fundum merguntur, necmateriam idlam sustinet, nisi quae bitu-

mine illustrattir.

iMcernam accensam ferunt supernatare, exfincto vero cZe-

mergi lumine. Longitudo eius dirigitur stadiis sep-

tingentis octoginta, latihido quinquaginta centum stadiis, —
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er Mœckn)ar. Anmms^- hcitir valn (i ca)mpania. þar cr dannn

(sna illr at dœyr) alt |mt cr af' kennir. oc ccki ílinga fnglar yU'v

þat valn. þuiat þcir dœyia. cf þar kcnna af. A italia er brnnnr

sa er lieilir ciceron-^. han?/ grœðir angnamein. ef þ?// vatne er

ca ridit. þar cr brnnnr cr cineus^^ heittr (Imnn tekr) af lostasemi

ef ma()r dreckr af hnart sem er kall eða kona. Er sa brimnr

e\m cr knt'ikir lostasemi beÖi monnnw oc fe. Sii tiorn cr a

blalando er sa tckr vatnz solt. er af drckkr-^. J sikiiœy ero .ij.

{l)rnnnar) annar gerir þan kycnendi (frœ er aðr ero ofrœ. en

10 an)nar gerir (þan ofrœ er aðr ero frœ-**. A girclande er) (2. blsJ

a sn er savði gerir huila þa er af drecka. en sn er onnor er

alla gerir snarta. Verða oc fleckotter ef af ymsnm drecka-^.

Siden heitir sior a indialnnde. þar sœckr alt er a kemr'-®. Vatn

heitir algns-*' þar sœckr ecki þat cr a kemr. ftJarsidia hcitir

22) Jsid, Orig. XIll. 19j 8: Lncrinm et Avertivs lacm Cam'paniae
sv7it, jAtcrÍnvs avtcm dicfMHf quia olim propter copiam- piscium
vccligalla magna pracslaliat, Avernus avtem lacus vocatur,

qvia aves ibi svpervolarc 7}on possent. Nani antea silvaruin

densitafe sic ambiebatvr, nt exlailanti^ inde per angvsfias aqxiac

sulphureae odor gravissi})ivs svpc.rvolanieH halifiisuo aves necaret.
— ''^^) Isid. Orig. XJJL l(h In JtaJifi fons CiccroniH oculo-

rvm vulncra cvrat. Plin. Lt. IN. XXXI, 3 t;)iar nm heitnr npp-
sprettnr við bœ Cícerons, |)ann cr Academia hct; segir haun, að

brunnar þessir hafi sproltið upp skommn eptir dauða Cícerons,

og sii mjög hollir angum. — '^^] Svnist vera |)ann veg ritað, ea

á að vera Ci/.icus, sem sjá má af Isidor. Or. Xill, f3, 3— i

:

Cizici fona amorcm Vcncris tollit. Boeotiae lacus fvrialis estf

de qito qui biberit, anlore libidinis exardcscit. — -^) /s. Or.

XIII, 13, 4: In Aethiopiae fontc rubro qvi biberit, hjmphaiicus
'

fit. Um þenna ])runn talar og riiniiis, 11. N. XXXI, 5. þýðar-
inn hedr her misslíilið latínuna, þvi að lymphaticus er eigi sá
sem iiefir vatnssótl, lieldr ó r. — -'^) h. Or. XIII, 13,5:
InSiciiia fonlcs sunt duo, qvorum vnus stcrilcm foecvndat ; Sbr.

riin. II. N. XXXI, 7. - "0 /5. Or.ibid.: In Thcssalia dvo sunt

fíuminn; ex uno bibenies oves nigras fieri, cx allero avtem al-

baSj et cx vt.roqvc varias, Sbr. riin. IJ. N. XXXI, 9. — ^Sj jg

Or, XIII, 13. 7: In India Sidcn vocari stagnum^ in quo nihil

innatat, sed omnia mergvntvr. Flin. II. N. XXXI^ 18: Ctesias

tradit Siden vocari stagnum in Indis, in quo nihil innatet, om~
nia merganfvr. — ^^) Is. Or. XIII, 13,7: Af^contra in Africae

lacu Apvscidamo omnia flvitant, nihil mergitur. \ orðamimar-
grein stendr: in AIcc hiv.u. Piin. IL N. XXXL IS: Conlra
in Africae lacu Apuscidamo omnia fíuitaiUy nihil mergitur, —

r
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valn. þar vaxa steiiiar i^*^. Jobs brunnr boitir a iíluinca. ban?i

skiftir lit .iiij. sinnim^ a tolf manuðiim. banrt er vm varol f:rar.

en um sumaret rauðr sem bloð. vm haustet er \mx\7i grœn scm

sior. vm vQXvenn gagnsen/i se//z skirt vatn**^ vatn er þar er

þrysvar er ramt a tuei/y/ dœgrum en gott þess a milli iafnan^^. 5

Er oc sa brunnr er sua er kaidr hunm dag at eigi cr dreckr.

En vm netr er sua beilr at vdreckr er^^. I>at vatn er enw at

sua hufiffr stundu//?. at ekki er eftir. nema leirur. oc veit engi

ner brott man hn^rfa. En foröum haföe horfet brot .iij. daga i

viku huerrP^, J sardinar œyiu er varmr brunnr. |)ar bœlist 10

manne augna mein ef ber i augu ser. en ef þiofar bera þat valn

i augu ser. þa verða þeir blindir^^. þat vaín er en?i er log

bren//ande slœckna ef j vatn ero laten. enw þegar kemr loget a

kertin er or vatne kemr vpp^^. Votu ero þau er sua ero heit

at þegar brennr er við man?^ kemr^^. þau voln ero enn er snar- 15

ast i loft vpp þa er minst varer. sna at þar ser ecki til valns

eflir, En ef bia er þcim lalnt li^^gia kleði eða vli cÖa smo tre.

þa verðr alt at steini^^.

^^) Is, Or, XlIIf 13y 7 : Mnrmlac fcms in Phrygia saxa gencrat.

— ^*^) Is. Or, XUI^ ISj 8: Fous lob in Idumnea quater in

anno colorem mutare dicitur, id cst puJvcruJenfum sanguineum^
vindejn ct Jiwpidum, Irmis mcnsilms in aniio ienens ex fiis unum
colorem. — "^) Or. XÍII, 13^ : In Troglodytis lacus cst, ter in

die fit amarus et deinde toticns dulcJs. — ^^) Is. Or. XIII, 13, 10:

Apud Garamantes fontem esse ita algentem die, ut non bibalur,

ita ardentem nocte, ut non tangatur. — ^"^) Sbr. Is. Or. XIII^

13, 9: In ludaea quondam rivus sabbatis omnibus siccabatur, b

FJin. II. N. XXXI, 18: Et in Cantabria fontes Taniarici in

aiiguriis liabentur, Tres sunt, octonis pedibus distantcs. In

unum alveum coeunt vasio singuli amne. Siccantur duodccim
diebuSj aJiquando vicenis, citra suspicionem ullam aquae, cum
sit vicinus iJJis fons síne intermissione largus. — ^^) Is. Or.

XIII, 13j 10: In Sardinia fontes caJidi oculis medentur, fures

arguunt. Nam caecitate dctegitur facinus eorum. — ^^) Ibid.:

In Epiro esse fontem, in quo faces extinguuniur accensac, et

accenduntur exiinctae, Plin. IL N. II^ 106: In Dodone lovis

fons cum sit gelidus et immersas faccs exstinguat, si exstinctae

admoveantur, accendit.
—

'^'^) Shr. Is. Or. XIII, 13, IL — '"^^) Sbr.

Flin. H. N. II 106: non virguUa modo immersa^ verumetfolia



PROLOGUS.
2. I^at^'* cr sagt at Moyses lœki þat rað fyslr at skrifa a

boknm atbiirö tiðtuula l^wa er verit hafa fyrr i heiininu//?. oc

vm þat er guö skop þeuna heim. oc sagöe þat. er mestum stor-

merkium setir, oc hiirn helgi ande kendi honum. oc hafa þar

eftir mynt peir er lielgar bœkr hafa gort siðan. En þau tiöendi

er eigi fylííir nytsemi. oc er þo froöleikr i oc gaman. atvita. þa

gerði sa (3. blSi) inaðr er sagt er at darius frigius^" het. han/í

sagöe sogu fra samcign Girkia oc trocaman//a. oc ritaöe viöar

laufe. En ecki baföo þat fyr gort verit. at skrifa tiðendi þau er

gorðst hofðu. 00 skylldi þo þat eitt rita er maðr heföi sett eða

ban// metli muna. En mioc micln siðar sogöu sogur þcir er

boföu fregaspioll*^ lil. oc fyrr boföu oc verit myclu. lleroditus*-

h'inn girski oc sa froðleiks maör er ferudcides^^ het. oc namo þar

siðan aörer el'tir þeiw at skrifa a boku//?, þau liöendi er eigi

skyldi or minni liöa.

FRA PAIUDISO.

3. Sva er sagt atparadiser hin// œsli kitr þessarar veraklar.

þar var adamr settr oc etlaör til dyröar ef iKum hekli [^fft er

guð baiið honu///. {>ar er sua goð vist at þar ero blomar oc

viðir oc oll gros mpð lnn//i somo fegrð iafnan. {>ar er huarke

ofiiiti ne kuldi. þar stendr þat Ire er maðr kennir eigi sottar ne

meiiisemdar ef ban/^ bergir þnr af. oc heiUr þat bfs tre. alier

lapidescunt, — ^®) Is. Or. I, 41: Historinm primus apnd nos
Moyses de initio miindi conscripsit. Apud gentiles vero prímus
Dares Phrygius de Graecis et Troianis historiam ediditj quam
in foliis palmarum ab eo conscriptam esse ferunt,

Post Darctem autem in Graecia Herodotus primus kistorio-

graphus habitus est. Post quem Phcrecides claruit iis temporibuSy
quibus Esdras lcgem scripsit, — ^^) A aÖ vera Dares Phrygius,
J)ares hinn frygverski; hann var uppi fyrir daga llómers, og segir

Aelian, er var samtíöa íladrían kcisara (aðrir ætla, að hann hafi

lifað nokkuru síöar), að hann haíi ort llíonskviöu, sem hann viti

að enn sö til. Ael. Var. llist. XI, 2: xai tov tl>puya Ss AápTjTa,
O'J ^i^puyLav 'l)vt,á5a sTt, xai viJv á7roa(oí;o[j.£v7]v 0Lc>a, izpo ^Qii.ripQ-o

xaí TouTov yív&G%'oii \íyoM<Ji. — Fregnir, sögusögn. — ^^j A
að vera Herodotus

;
þaö er hinn alkunni gríski sagnamaör, eruppi

var á fimtu öld fyrir Kristsb. — ^ ^5 y^^r^ Pherecydes (t|>£psKu5'/]c);

bann var einn af binum elztu sagnamönnum Grikkja, er kallaðir

voru XoyoYpácpoí.; var ættaör frá Lerey, en viröist hal'a hafl bústað

sinu í Aþenuborg; var uppi á fimtu öld iyrir Kristsb.



þessa heims koster fylgia þar. en en^Mr oro þar anmarkar. bnmnr

er sa þar er fyiírja oU vatns friöencli. þanan falla or .iiij. aor i

þenua heim. phison. oc gion. tigris, oe eufiates. parachs er i

austre heimsens. oc veria biorg oc iiitar at manu skiii eigi þangat

komasf**.

UEU SEGIll FIU ^UI IIIJERSU LOND LIGGU I VEROLDENNL

4. I>esRarar bygðar þa er incliaiantl yst. þar er sua mr^d morgu

mote beði friðencli iandz kosta oc gessyma [^eÍYix er þar gelr i gim-

steinum oc grosum oc viöum at a eugu lancle getr þeskyns iam

margt. þar ero storcr anmarkar a lande. bcði i7y7>dyruui illum oc 10

þioöum man/ískœðum. oc ormuw oc eitrkycucndum. j>ar kemr

\thaf austan oc sunnan. cn fioll þau [írir norðau er kapagus^^

heita. a (irir vestan er idiis^^ heitir. i harenu liia indialande ligia

œyiar goöar. Tapliana**^ heilir œy. þar ero .ij. suniar oc .ij.

vetr a tolf maiuiðtnn oc er lion sigrœn ial'nan,^^ |>ar er gnott dyrra 15

gimsteina. þar er œy er lile^" heitir þar Hosna aldrigi blomar.

A siaifo iudia lande ero íioli þau er giill er sua auðgett sem griot

i oðrum fioUum. En þar er lorsott (4. bls.) til Urir þw2 at þar

geta drekar storer, oc dyr þau er grifes heita. oc þioðer þer er

.\ij. alnar ero langer oc ero þeir man/ifskccðir. En dyr þau er grifes 20

heita ero fram scm ernir en aftr sem liit oarga dyr. oc sua skiot

^^) 7s. Or, XIV, Sy^: Paradisns est locus in orientis partibus

constitutus, cuius vocahxilum in JMÍinum ex Graeco vcrtitur

horlus, Forro Hebraice Eclen diciturf quod in nostram linguam
delicia interpretatur. Quod xttrumque iunctum facit liortum

dcliciarum. Est enim omni genere ligni et po^nifcrarum arborum
consitus, habcns etiam et Jigmnn vitae, Non ibi frigusj non
aesius, sed perpetua a'éris temperies. — ^^) Misritað fyrir Kauh^
asus eöa Caucasus, Isid. Or. XI 3,5: India vocata ab Indo
fluminCj quo ex parte occidentali ctauditur. Haec a meridiano
mari porrecta usque ad orlum solis, et a septentrione usque ad
montem Caucasum pervenity habem gentes multas et oppida ; in-

sularn quoquc Taprobanam gcmmis ct elcphantis rcfcrtam. Chry-

sen et Argyren auro et argento foccundaSy Tylum quoquc arbo-
Tum foUis nunquam carentcm. — *^) þannig ritað ; á að vera

Indus. — ^"^) Skakt, fyrir Taprohaua eða Taprobane == Ceyion,

— ^^) Is. Or. XIV, 6\ 12: Taprobana imula Indiae subiacens

ad eurum • • • • In hac insula dicunt in uno anno duas esse

acstates et dxias hiemes, et bis fforibus vernare loeum. — ^^) /s.

Or. XIV, 6, 13: Tylos insula Indiaej virens onmi iempore folia.
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oc slerc scni þaii. ocvengirero a þcim oc ero flœyg sem ernir.^^

Rlanlikœra^^ iieitir dyr. þar er a niunz anlil oc þrefaklar lcn«

Tsid. XIV, 5, 7 : Ibi sant ct montes aurei, quos adire j^^'op-

ter dracones el gnjplias et Ímmensorum hominiim momtra im-

possihile est, Aclian (dc Nalnra Animaliuni IV, 27) lýsir þessuni

dýrum, líkt og þeim er Ivsl her. liann segir, að þau se forfœlt

sem Ijón, liaíi ákaricíía slerkar klœr, líkar Ijónsklóm, haíl svart

fiOri á baki, sé rauð aö framan, en væní;irnir sjálílr hvílir; Klesias

segi, að þau han blált ni^ri á hálsi, arnarnel' oíí arnarböfuð, líUt

uíí pcntarar eða myndasniiOir niynda þau; eldr brenni úr angum
]jeim, þan ^eri sér hrciðr á íjóiium uppi ; oíííí megi ná dýrnm
þessum fnllorönum, en nngunum me^i ná. lleródót (111, 116;

IV, ll). 27)lætr dýr Ijcssí ciga hcima niiklu norðar í Asín, lælr

þau varða íj;nil ; cn cineygir rnenn, þeir er Arimaspar heila, hcrj-

ast viö þau um gnliiö. i>aðan eru komnar vorar sagnir nm drcka

og orma, er á gnlli liggi. — Ut" [nrnn dýr finn eg ekkert

bjá Isidorus, en Plinins talar um það í nátlnrusögu sinni Vlll,

30: Apud eosdem (o: Indos) nasci Ctesias scribit, quam man-
fichoram appeUat, iriplici dcntiiim ordine pectinaíim coeuniiumf

^acie ct auricuJíS hominis, oculis glavcis, colore sanguinco, cor-

pore Jeonis, cauda scorpionis modo spicida injigentem ; vocis, vt

si misceatvr fistulae ct iiibae concentus: velocitatis magnac, hu-

mani corporis vel praecipue appeteniem, Lýsingin ú dýri þessu

í íslcnzka toxtannm cr aö öllum likindum tckin cptir IMinius, en

Plinius heíir tckið sína Ivsing annaðbvort eptir Ctesias eða Ari-

sloteles. Ctesias var nppi á síöara hlut íimtu aldar og fyrra hlut

fjnrön aldar fyrír Kristsb.; var ætlaör frá Kníð í Litlu-Asíu, eu

dvaldisl lengi viö hirð Pcrsakonungs. Kom beini aplr til ;ptt-

horgar sinnar 3í)í), og reit eptir þaö Persasögn og lýsing á Ind-

landi; í þeirri bók, sem nú eru eigi til nema brot af, stóð lýs-

ingin á dýri þessn. Arisloteles (f 322) lýsir því þannig (U. A.

ii, 3, 10 Taucbn.): A(.(JTO''xo'J;^ hk oðóv-ai; oJðev ex,£t. toutíov twv

'YoVOV. "Eutc hi Tt., sí ðel maTeucrat. KT*í]CTÍa' exeLvOí^ -fa^xoh
'lv5otí: 'ð'vjpfov, 6) ovotj.a 6?vai !J,apTtx.ógrav, to'jt' vfzv) iiz ap.cpo-

Tepá ^irjai TpiaToíxo'jc; touí^ ofto'vTai;" dva.i hk [xé'ysö'Oi; p.sv *í])axov

>.eovTa, xaí Saau óp.oú.)?:, xal TuóSa? e'xeiv óp.oíou^* xpóaoTcov bí

xa{ (OTa avöpOTTosLSec to 6'
oV-lJ-a yXauxóv to 5s XP^íJ.a xivva-

fiáptvov* TT,v 6e xipxov ótj.ocav T'Í] tou oxopTcíou tou x^paaíou, ev

Ti "^^"^'^90^ ^X^í-v, xaí Tac áTiro^uáðaí: aTraxovTÍSJetv* ^'9'í'YYsc7\)'a(.

hk o^.OLov 9(.)V*í] á[J.a G\)piyyoi; xai aáliziyjoí;' Tayip 5s '&eiv, oux
'^TTOv Ttóv sXá^ov, xa'. sivai aYpí-ov xal ávO'pwTuo^áyov. Pansa-

nias, grískr maör, er iijípi var á annari öld cplir Kristsb. og

befir ritað fcrðabók um Grikkland (l.Upi7]YTr]o-t.;: t'Í^í;: 'EXXáðoc), tal-

ar og í bók þessari nm þi'lla dýr (IX, 21, A) og œtlar þaö vcra

sama sem tígrisdýr, Aeiian (Var. Hist. IV, 21) bclir og bcilan

kapítula um það. — ^''^) Isidorns nefnir og Purtbia næst Indlandi.
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i hofðe. bolr sem hins varga dyrs, sporðr f?om a dreka. guU aiign

i. rodd scjn lioggorms. oc rennr Iiarðare en fugll fliugi. oc er

þat man?iæta. a þelta india land for bartliolomcus poslolc. J^ar

ero stor heroö .iiij. oc .xl. Nest india landc cr pardia land.^- |)at

lekr til ar þeirrar^'^* er fellr or paradiso er heilir tigris. g

l^ar ero stor heroð .iiij. oc .xxx.'^^ J þui lacmarke var assnr sonr

sems noa sonar. oc heitir þar assirio.^^ f^ar er oc perisidia

land.^^ þar bygöi elam^^ annar scins sonr. f>essi lond cristnaðe

tomas postole. oc ero þ^^tta oft kailað india lond. fra iigris a oc

til þe/rar ar er eufrates heitir sn fellr or paradiso. oc heitir þat lo

land mesopolania.^'^ a [rui lande gerðl nemroð^^ risi oc aðrer

risar með honum borg mikia oc stopul i borgenni. sa het babell.

hnun var oröcnn fiuguia þusliundraö skrifa har aðr en guð brygöi

verki ]}fíiv'á sua al þa nam engi huat annar sagöc oc vuröu þar .ij.

tungur oc .Ixx. var siöan borg su kallaö babilon.'^'^ þar fellr cufrates 15

i gegnuíw. hon var Icngi íiolnicn?/. til þcss er þar vnxu usiðir

sua at gnð iet þar vaxa orma íiolda til þess er men/z malto þar

eigi byggia. oc ero ormar þeir þar iafnan siöan. A mesopotania

stcndr su borg er niniuc^" heitir. þar cr [iriggia daga ganga eflir

endilangre borgcnni. J þui tacmarkc er kaldca land. þar bygöi »0

fyst aríaxað sonr sems hin?^ þriði.^^ l>ar er oc land er arabia**^

hcitir. i>ar getr rœykelsi mest. þar er fiall þal er sinai heitir.

a þui gaf guð log moyse. þau voro kallaö moyscs log. \m þessi

lond kendi kenningar tomas postole. En er liör cufrates a. þa

— ^2*) þannig ritað fulhim stöfnm. — ^^) þetta kemr hvorki sam-
an við Isidorus né Plinius, Is.Or, A7V, 8j 9: Jtegna in ea (0:

Farthia) decem et oclo, Flin, 11. K VI, 29: Regna Farlhorum
duodcviginti sunt omnia. — ^^) As. Or. XlVy 3, 10: Assyria

vocata ab Ássvr filio Scm. — ^^) Isídór lclr og »;l/cdúi et Fer-
sida<\ næst Asayriu. — ^®) Is. Or. JX, 2,3: Filii Sem quinque
singulariler gentes singulas procrcaverunt. Quorum Elam primus
a quo E/amilac lyrincipcs Persidis. — ^'^] þannig ritað, fyrir

Mesopotamia. — ^^) Is. Or. A7V^, 3, 12: In Persia jjvimuju

orta est magica, ad quam Nemroth gigas post confusinnem lin-

guarum ahiit, ibique Fersas ignem coJere docuit. — ^^) Is. Or.

XV, 1, 4: Frinms post diluvium Nembroih gigas Babylonem
urhem Mesopotamiac fundavit. — Ninive lá í Assyríu á Tígr-

isárbakka; Grikkir kalla hana vanalcga Nivoc og Rómverjar Ni-

nus. — Is. Or. IX, 2, 3: tertius Arphaxat, a quo gem Chal-

dcaorum exorta cst. ~~ ^^) Is. Or. XIV, 3, 16: Arahia appel-

lata, id csL sacra. IIoc enim significarc interprctaíur, eo quod sit
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hfiilir syrland alt lil Girclands linfs. far byfc^öi araw^ sonr seins

hhm tioröe.^^ l>ar er borg er anliochia hcilir^^. þar {5t bls»)

var petr postole .vij. vetr. þar stendr borg er damaslíiim*^^ heilir.

þangat for pall postole þa er giiö kallaöe iiann fra gyðinga villu.

5 þar slendr oc fiall er hhanns heilir. þar ero liieim megim votn

þau er annat licitir ior. en annat dan. oc fellr a or huarotueggia

vatnenu oc mœtast hia liailenu. oc heitir su a íordan.^*^ far var

guö skirör i. hon fellr hia gyðinga lande. J»ar kolkim ver í'iHr

vttan serkland. A gyðinga lande stendr iorsalaborg er guö var

lopindr i. oc þar er beöleem er lian?/ var boren// i.*^^ oc þar er"^

vatn er dauða sior heilir. þar fellr iordan i. En a serklande er

babilon agotast borga.^'' þar i nand liggr egifta land. þar feUr a

eflir er gion heilir, hon fellr or paradiso. þar er i aarluiishim

gofng borg er aiexa//dria beitir. þar var pelr poslole .v. vetr,

15 EgiftaUind bygöi l'yst mesraim sonr kams noasonar.'^ Til norðr

ettar fra india lande er nest bactria land oc þar er quenland.''^

a þ//i hmde ero engir kallar. þar i liia er albania h\nd. þar ero

xnenn borner sua buitir sem snior. en þeir sorlna sua sem þeir

eldast.'^^ I>ar er kahdast þess er byct er i heiminu///. þar ero

regio thurifcrat odores creans. — ^^) Ts. Or. IX, 2, S: quintus

Aramj a quo Syin, quorum melropolis Damascus fuit. — /s.

Or. XV. Í, 14: ScJeucus unus ex pueris Alcxandri, post mor-'

tem eiusdem AJcxandri occupato regno orienlis, urbem in Syria

condiditf eamque ex Antiochi patris sui nomine Antiocíiiani

num'.upavit et Syriae caput instituit, — Sjá G3. alluigiigrein

hér fyrir framan. — ^^] h, Or. XIll, 21, 18: lordanis ludaeae

jluviuSf a duobus fontibus nominatAis, quorum alter vocatur lor^

alter Da?u llis igitur procul a se distantibus in unum alveum
foederaiis, lordanis dcinceps appcUatur. — þessir hrunnar lor

og Dan, cr Jórdan ætti að vera komiri af, hafa aldrigi til verið.

I>ar á mót vita mcnn, að Jórdan hefir upi)lök sin frá lithi valni

eöa Ijörn, er Fíala (l^iáXT], skál) bét. — tj?) /g, q,.^ xV, 1, '23:

Bethleem luda, civitas David, quae mundi genuit salvatorcm, ab
lebusaeis condita fcrtur, — ^^] j)etta orð vantíir í skinnb. —
^^) /s. Or. XIV, 3, 14: Babyhmiae regionis caput IhibyJonurhs
est. — Is. Or. IXy 2, 10: Filii Cham quafuor, ex quibus
ortae sunt hae gcntes •••• Mcsraim, a quo Aegyptii pcrhibentur

cxorti. — "'^] Kvenland mun vera sama land, sem Amazónur
bjuggu í; er mailt, að þær' hafi búið við I>ermódonsnjót í Litlu-

Asíu. Pomponius Mela (111, 5) tahir um Amazónur, er búiö hali

viö hiö kaspneska haf; og œtti það að vera þær, er hér er um
talaö. — Is. Or, XIV, 3, 34: Albania a colore popuii dicla,
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liLincIar sna storer oc sterkf/r at þeír bana yxnuw?. oc oarga cíyr-

iiin.''^ |iar liggr irchania land. þar oro fuglar þe/r er lysir vm nolr

nf vengíu/H þ///ra. þar nest iiggr armenia oc ermland liit inicla.''^

þar ero fioll þau er noa ork nam staöar i miili, lieitir annal labor

en annat ermon. {>ar ero enn íioil þaii er lieita cercneus.'''^ J r,

\to\m fioilum koma acr upp þer er or paradiso falla tigris oc eu-

fi'ates. liia armcnia cr capadocin. þar ncst asia land.'" þar kendi

Joan postole ken/nngar. þar heilir borg cffesum.'''^ þar cr grof

Joans poslohu þar er riki cr bitiu'nia lieitir. þar er borg er nicea

lieitir. J þrm borg sctli konstantiniis kcisari at raöl Siliicstro lo

pafa b/.y/Yjpa þing at raða bucssu c/vstin dom skildi sclin. aþw/

þingi voro .xviij. Iiins Horöa bundraðs b/.v/opa. oc stoð þat þing

mioc marga vctr,''® þar cr riki er frigia hcitir, þar stcndr borg

er troea hcilir. þar voro orostr storar foröum. vm þa borg sato

gii'ckir mioc marga (Ci l)!.Si) velr aör en lion yröi vnnin. l>ar k;

feihi af girkia liöi .vij. þiishundraö hins atta tigar hins niunda

hiindraös. En af troca manwa hði .vi. þuslumdraö liins niimda

tigar liius .vij. hundraös. i'írh' girkiahöi rcð mest Agamenon. oc

Meneiaus ko;/?/ngr. li!n í'h'ir troea liöi reö priam//á' oc synir

hans cctor oc alexandcr. hixnii haföc tekit cleno a brolt kono 20

eo quod albo crine nascuntur. — ^^) Ibid. : Iluius tcrrae canes

tnm ingentes sunt, tantacque feritnii!^, ut eiiíim iauros 'premnnt,

leones perimant. — ^^) iM'mland hit ínikla cr sama scm Armenia
maior, er fornir rilhöfimdar tala um, t. d. Plin. //. N. VI, IG.

—

^^) Is. Or. XIV, 3, Zh: Sif.a e$t aufem (0: Armenia) inier Tau-
Tum et CaucaHum a Cnppadocia usque nd Caspium mare yrolcnsa,

liabcns a sepfentrionc Ceraunios montes, e quibus Tigris jluvius

nascitur, et in cuius montibus arca post diluvium sedisse perhi-

belur. I^aö sem her cr sagt um fjöllin Ilermon og Tabor cr eigi

rélt, þau li.irgja cigi í Armcuiu; llcrmon er á norðrUikmörkum
landsins heiga, og Tabor er í Gah'lcu. — '^G) h. Or. A'/K, 8,

38: Asia minor nb oricnte Cnppadocia cingitur. -— '''') =
Ephesus. — 'ö) Is. Or. VI, 16,4—6: Sub hoc (a: Constaniino)

etiam sancti patres in Nicaeno coneiJio de onmi orbe terra-

rum convenientes iuxta fidcm evangelícam et apostolieam se-

cundum post apostolos trndiderunt symboíum. Inter caeiera

autem concilia quniuor esse venerabiles synodos, quae totam

principalitcr fidem complectuniur, qitasi evangelia quniuor, vel

totidem paradisi fíuminn. llarum prior Nicaena synodus tre-

centorum octodccim episcoporum ConHiantÍno Augusto imperante

peracta csi. Ijctta biskupaþing var haldið áriö 325 eptir líristsb.,



\. kup.

mcnclíius konmvj,^, \n\\' cr mn riki þul er cilicia liciUr. þar er

tliarsus bortíj. þar var pall poslolo.'^ þalriki er þar cn// cr licia

lieiUr. þar (3r mirrea^^ borg. þar var INicolaus hLsko^ a seldr.^^

Eu þelta cr nu eru riki or lold. þa kalla norömen/^ girclaud.

Ea liit micia asia ero kallað oll riki þau cr told ero aí' indialande

alt liingal tii. oc þangat \\neÆ sum suiþioö hin micla. alsz ero

told i asia .cccc. oc .vi. þioölond. en l)at ero tungtu' .vij. oc .xx.

J þeim lut hcimsens er europa. oc er auslast suiþioð liin m.icla.

þangat kom at k?7stna philippus postolc. I \}hí riki er þat er

10 ruzcia lieilir. þat kollu/// ver garöa riki. þar ero þcssir iiofuð-

garöar. Moramar.^^ Uostoí'a. Surdalar. liohnyarör. Syrncs. Gaðar.

Palteskia. Kœnugarör. I>ar bygði í'yst IMaí-on^^ sonr jafeths noa

sonar. Ilia ííaröariki liggia lond þessi. kiriaUí/*.^* Refal^r. Ta-

feislahind. virland. iMsllaud. linand. kurlí'//ír/. Krmlrt//r/.^^ puliua-

löland.s^ vindhnul^' er vcsLast nest danmork. En austrf/v/ polena

er reiögotaland. oc þa hunland.^^ Gcrmania riki heiUr þr/í er

V(??* kolhi///- saxlaud. þal cr aivitt ríki. Damd)iu//?. hciUr a. hon

fellr or alpia íiolluw. hon er sua mikil at .Ix. slor a failailiana.

Íion kemr i siau sLoöum tii sefar. oc mikil i ollu//z stoöu///. f//'ir

20 vttan ana heitir tracia. þar stendr su horg er konstaulinopolim

heilir. liana lct gcra constanUn//,y \\onux\]^\\ þa borg kalla men/^

.miclagarö. A tracia bygöi fyst Tiras sour jafctiis noa sonar.^'^

sem kunnuíít cr. — ^^) h. Or. XV, /, 38.- Tarsuin Ctliciae

Danaes proíes Perseiis acdificaint, de qna civitale fuit Paulus

Apostofus. — ^^) = IM.yra, borf^- í Lyciu, svo scm her er sagt.

— ö^) l>auuig. — ^'^) Flcst þessara uafna nui cuu þekkja; iMór-

amar er Mvvooi; Uostofa, Uostow; Súrdalar, Susdal; llóhngarör,

Nowgorod; PalLeskja, Polotsk; N. M. PcLersen írLlar, að Kccnu-

garör haíi verið na-r hið sauia sem JMta RihsJand nú (Oldn.

Sagaer, XII, 2iÖ). — ^^) Is. Or. IX, 2, 27: Magoc, a quo arbi-

trantur Scythas et Gothos traxisse originem. — '^'^) Kirialer er

sama sem Karelen, og er þaö partr af Finniandi; Pcfaíer er

JlevaJ; Tafeistaland er sama sem 7'at;a.s/7«7ír/, hlulr af Finnlandi

;

Vírlandj JJjland, /v/s/:/r/níZ (Eslhland), Kurhind luifa enn hin sömu
nöfn. — .etia^ að l^rmland sc licraöiö við njútið Elb-

ing í Preussen (N. M. Peterscn, i Oldn. Sagaer, X!!, 8G). — ^^)

lYdínaland er Polen. — sv) V7nf//anJ var strandlcudiö með Austr-

Rjtnumi frá landamœri Daumarkar viö S/ícn til Weichselllj^'ds í

I'rcussen (N. M. Petersen, Oldn. Sagacr, XU, 410). — ^^) Mcð
því að Jicidgotaland og Ilúnland lágu austr í'rá Jhtlinalandi^

vcröa þau að iiafa legið í Jiússlandi sunnanverðu. — ^^) is. Or,
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^ra \\Qmun er komcn þíoð sii er tyrkír lieíía. þat cr oc míoc

niargra man/ía mal at þui er fornar bœkrvisa lil at af \sm laiule

bygðist suiþíoð. en noregr aí' suiðioð. en island af noregi. en

grœnland af islande, hia tracia er ungara land. þanan var Mar-

lin?M'^** \)isJíO]y æskaðr. þar nest er boJgara land. þat lieitir girc- 5

land. við þat er girgia^^ ko//«ngr kendr. a girclandc stendr fiail

þat er olimpus lieitir. þat lekruppor skyuw. þar getr stein þan?2

er abeslon^^ iieilir. sa ma eigi koina ef hanw er heitr gorr um
sinn. vm gircland kcndi kenningar Andreas postole. þar ero þer

hofuðborper. [Adenas. corinílios. þebas. thesalonica. Dyrakr.'^^ 10

þat (7. blS.) land lieitir aptdca^^ er nest iiggr girclaudsz hafe.

þar ero hoíitðborger margar. [Brandcis oc bar'-^^ er Nicolaus

hísiío^ huiliri. oc iMontecasin.^'* þarermest dyrkaðr benediclus'*^

abote. þat munclifi er agetast a latinu tungu. a puli er Monte

gargan.^ö þar er hellir sa er Michacll cngiU dyrkaöe i sinni til- 15

komo. Norðr fra puli cr italia land. þat koUum ver rumaborgar

XlVf 4f 6: Thraciae Tyras laphct fiHus venicns nomen dcdisse

perhibetur, — ^^) Mun vera sá Mavtinus, er biskup var í Tours

á Fraklilandi og dó árið 400 rplir Kristsb. — = Girkja,

Grikkja. — '^'•^) Ætli að vera as/^esios (á grísku: aapsaro^, óslökkvi-

legr); Is. Or, XVl, 4, 4 : Asbcstos Arcadiac lapiSj ferrci colorÍSy ab
igni nomen sortitus, eo quod accensus semet nunquam cxtinguitur,

Fiin. H. N. XXXVIIj 54: Asbestos in Arcadiae montibus nnsci-

tur, coJoris, fcrrei. — ^^) = Athcnae, Corinthus, Thebac, Thes-

salonica, Dyrrachium, nú Durazzo. — ^'^) Apulca kölluðu for-

feör vorir venjulegu Fúl (í nefniralli annaðhvort FtiU, karlkent, eða

Fúl, hvorugkent; karlkent er það í Fms. VII 8Ö20. : »hann vann

Púl allan undir sik«; livorugkent sýnist það vera í Konungs Skugg-

sjá, 7.kap., IG17: »Nú sanna ek þal mcð þer, at Fúl ok Jórsala-

land er hcilara envárlönd«). Uómverjar kölluðu þella hérað A-
jyulia og Italir kalla það Fuglia. — '-^^) Brandeis (kvk., eignarfall

:

Brandeisar, Svnísbók, 20924: "iiann ferr nú út á Púl líí Jíran-

deisar með allan hcrinn«. 209^0 : »ok síðan fór hann til líran-

deisar. or Brandeis fór hann með skipahcrinn ok út yfir hafit til

þeirar borgar er Paleste Iioitir"). = Urundisium oða Brundusi-

um, nú Brindisi. — ^^) Á ílölsku : Montc Cassino (fjallið Cassínus,

Cassínsfiall), klaustr, slofnað árið 528 eða 529.
—

''^) pessi Dene-
dictus var ættaðr frá borginni Nursia i Italíu, fœddr ^580, dáinn

543; hann stofnaði munkareglu, þácrvið hann er kend og köll-

uð Benediktsrcgla. — ^^) á ítölsku: Monte Gargano (= ijallið
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laiid. [)ar stendr rainaborg a. þa er Inmbarða land.^^ þar er meín-

langs borg^^** a. j iienni var ambrosius his/iO\^^

\M I>AT HUADAN OTRU IIOPST.

5. Liufir brœör. Sua segia oss helgar rilningar hu^rsu ver

skohim a droUcnn varn Iriia oc niclir sua. at einw ergnð oc .i.

er aimennileg Iru oc G'inn er cristin?í domr. oc einw er guð alz

faðer. oc alz er gerande oc vaUlande oc raöande. En han??. eig-

um ver at lofa oc dyrka Urír þ//i at hanw skop hin/^fysta man?i

adam oc hans kono euam er ver evo?n aller Fra komner. Guð

bauð þeim boðorð sin at gcla oc sagðe þei/?^ ef þau gaum gcfe

at þau skilldu fœðast oc fiilla tru gera oc fylla himinriki [þany^

lut er^ englar tœmdu f/r/V mlkileli sinn. oc f/zvV ofpryði. oc

ílrir þer sakar at þeir brulu iog við drotten/í varn. En þa cr

slict lif var adame skapat oc þei//z hiunum baöom sua at þau

skylldu ecki erfeði drygia. fyst þa stund or þau gettu hoöorða

guðs. þa malte þeiw/ ecki at angre verða. eigi brunnu þau þo

at þau gengi j cld brennanda. eigi sucku þau at þau gengi ase.

eigi grandaðc þei?/4 at þau ormar hyggi. eigi sakaðe þau at þau

dyr biti. huarke var þeim at meini luingr ne þorsti. lieitt nema
kalt. iiuarke kostaðe þau meðan þau g^'/'Öu sua sem þeim liaföe

guð boöet. þa geck hhm fleröarfuili fiandi i ofund við þau beöi

Iiiim. som Iuui7/ ger^^?' nu við oss alla siöan. ílrrr þni at hinm

vili alia þioö suickia lii heluilis. sua sem han?^ sucic þau

beði hiun at þau brutu boðorð guðs. En þegar er þau iiofðu

brotet þat. þa skilldu þau lata af þ.W'i hiuni niiclu selo oc

lifa við vii oc viö erfeði. Oc þa skiildu þau beði varna við

eiidi oc við vatne. oc þo matlo þau varla Iialda sic oc sin

born sua at þei/w j cne felli. en þat er at þau brutu guðs boð-

orð. IWikit gerði adamr oc þau beði liiun oss ollum Urir þ/íi

at nu er heimr þessi morgum lut verri en fyst var skapaðr af

þeira^* misg^í/'uingum (8. bls.) er þau hiun geröu firir þzd at

Garganus, Gargansfjall), á iatínu : Mo7is Garganus. — ^^) = Lnug~
barðaiand, Lombardí. — ^"^1 = Milano, Maihind, á lat. Medio-
lanum; þessa borg kulluðu forfeðr vorir annars Meiiansborg, t. d.

Sýnisbók, 97io: »á þeim líþum var Ambrosius byskup í Meilans-
borg haröa tíðr ok ágætr".

M Ambrosius kirkjufaöir, dó ár. 397. c. Kvistsb. Ilann hefir
samið niörg rit. Verk Iians ern út gcfin af Migne í Paris 1845.
— '^) Ofan í þessi orð er drcgiö með nyrra bleki. Inuini'^
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fta vnr sol .vij. Inliim ])l:irtíire en nu cr hon. oc tungl var fyn

sua liost sem nu er sol til þess er adumr bra af liui scm guð

bauð honum. on |iat verðr eftir doma tliig er |jau skohi iam Hos

vera beði sol oc^ l-iingl sem þau voro fyst. oc verðr þat at tungl

þuerr ccki oc stendr fullt iafnnn. Yv.v megom nu xneð orðe oc

mrð verki oc mfð erícði varo oc olmoso til þess gera at ver

skilldu?;/ mcð guði vora. oc xnrH) hans helgum monnuw? j liose

oc i fngnaðe er ver heðan foru//?. ef ver viliuw guðs vilia gera.

Sua segia oss heiiagar hœrr at engi maðr skal biota lieiðnar

veltir Urir þ?/i nt )iat gerðu men// f/>/?' noa floð. en af þ//i varð

sn hin micla fioð^* at guð vildi f//v/*farast lala alt þat hit synd-

nga folk af þr/Va mísgerningum er þeir gerðu i hordomc oc

flimsku oc i meineiðum. j mutu oc manndrape firir vttan noa

oc sono hans þria oc þ^/ra .iiij. konor. þanan reis fyst sa villu-

domr oc ulru fra þeí//? monnu/?í híuum míclu* er foröum varo.

ritað fullum slöfiirn (ekki »þeirra<'). — þetta orð vantar í skinn-

íjlöðín. ^*) FIó') ov hh' kvenkent orð; vn venjiilega er það hvor-

ngkent. — þessi opna fnllmynd inicJii, en cigi rniliJíim, cr eigi

vanaleg í forniun hókurn; þó finst hún síðar í þcssu broti. Iilg

hcn safnað dœmmn til hinnar lokuðu mvndar (á -inn) í skóla-

skýrsln frá Reykiavíkrskóla, Uv. I8()2, 57.-^63. bis. - Eg hen
slðan fundið fjólda dœma lil hinnar lokuðu rnyndar, c^i mjög la

lil hinnar opnu. Eg sel her nð cins uokkur (laíuii lil hinnar lok-

nðii myndar á lægsta stigi (í pcmtiro), þar scm liin opna mynd
er nú lu'jfð: oc kasta i brott |jcma liinum sœrncíegom kheðom,

Barl. 13, lU. Konongr hauð nn vpp at Inka þcim liiuum c/ijJlt-

ttm arkkum, 25, 21 23. Kptir þctta h't hann vpp luka þcim hin-

nm fivœddom. arkknm, 25, 2I20. Siðau skipar guðs sunr sinnm

sauðnm oc hinnm bhrzai)vm bornnum a bœgre hond feðr sinum,

37, ?>3ií;. frclsa mik af þeim viliiim binum nnjrUxim, 83. (SI27-

Af þessom iiinnm podom oc pij()lf'.(/om staðfcsloorðom hauo kon-

ongrenn i sinni reiði at skora af tnngur þciria, 115, H)8j7. Oc
i þessom hinum havDirm knalum oc piusliim fvlgðu þeir fram

siníim berra lesn Krtslo, 115, 10í)io. Eða hni skilr þn þik cígi

ifra þeim margum oc fahom oc vandom gnðum, 121, M7iíí.

oc segia þeir at af þeím liímim Hantum skapnm varð siðan Ucn-
us. er þeir kalla astar gyðiu, 138, I35i2. Kn prcslar oc bysk-

opar þcir scm þessom faísom gnðum [u'onaðu funnv gorlia at

konongrcnn lagðe minna hug a nv heldr en fyrrmcir at gera

guðnm fornner, 152,1492. Iln^n* varr iðraðcyA af hinum fornnom
misgerðom, 180,18034. oc skiplt alldrigi þinum gobom miUd-
um bugrenninngnm, 102, 1929. at virðulcgr guð geve yðr alhim

saman hinuieska dyrð meö sinuni ludyuni niannum, 102, i93-2i.
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þeir toko lil oc lotii gera Btopiil or griote sua hafan at þm- viUln

mrð þiii Itoma i liimiriki. Va\ |)a sa (Irollen?/ var miiuleli þma.

oc \am \n\v siaiír or þeir varo er þa gernini; skilflu ^ora. oc uilli

sua Urir þeim at engi uissi huat anuar sagðe eOa geröi. en þeir

nmen?^ voro .ij. oc Ixx. Kn af þ?íi ero nu sua margar tungur i

þessum heimi. En þeir men?/ aller cr þar voro vrðu suá vsaltív

at hnerr \)m-d íor [a sins vegar^ En su gerui//g foll oll niör.

þa foro þeir til ymisa landa. en man//kyni vox þa ofuud oc varð

suikit af hinum sama dioíli er adam sueic fyrr. sua at þeirgerðu

Loser f,n\ö oc sao [eigi skynsrmdar augum^ a varn droltenw or

þa skop. Siunir hlolaðti soi. sumir mana. sumir sliornur. sumir

'æld. sumir valn. sumir jorð. IVV/r þ//i hlotaðu þeir hana at þar

fœöist liualveina við hana. f/V/r þ//i vatn. at ait miudi dœyia ef

þat vori eigi. f/?v> þ?/i add at hwnn er varmr við at sitia. en af

iöþ//i sol 00 oll liimintiingi. at |)aðan kemr lios alt j heim þennn.

En þeir maUu þat eigi uila ef þeir \iUii at þ/n l)\!igia at sa ev

ehm guð er þat alt skop monnum til Iiiaipar. Euda fengu þeir

en?^ meiri vilUidom oc biolaöu men?í þa er rikir oc ranv>r varo
j

þessu/w lieimi siðan er þcir voro diuiöir. oc hugðu þat at þeir

20 mindu orka iam miclu dauðir sem þa er þeir voro kuikir. Piiaör

var sa ein?^ mioc rikr oc l)io i œy nokorre. er het saturuus.

[En hanw het saturnus^ var illr maðr. hnnn drap souo sina alla

hu^rn sem horcn?/. var oc gerði at mat ser oc at slðan. E\nu

let lian« lifa en sa het iupiter^. en han/i var (9. bls.) iHr oc

25 grimr sua at han?2 rak foðnr sinn or œy þc/ri er haun bio i. oc

vildi honum at bana verða ef han?^ metti taka han??. En sa iupi-

ter" var sua quensamr. oc daðalaus at lum//^* hafðe systur siua

at kono ser. en sn het iuno. oc gat uied hen?/i dœtr .ij. onnor

het miní??'ua en onnor ven//,v. \)er haðar dœtr sinnr haföe han?^

30 at kono ser. oc luu^/'ia sina fre?/dkono haföe han?^ at skorn oc

ÖII þessi dœmi eru tekin úr Barlaamssögu,en eg hefi lil mikln
fleiri dœmi, sem eg gœti taiið, en það yrði of lan^t. — Ætti
líklega hcldr að vera »síns vegar", því að forsetningin »á(i er

eigi sctt með eignarfalli {gr.nUivo). — líitariun hefir skilið eptir

eyöu fyrir þessi orö; þeim hefir siðar veriö viö bœtt; cn þau hafa

eigi komizt fyrir í eyðuna, og er því sumt ritaö fyrir ofan línuna. ~
^) þCRRum orðum er ofaukið. — Fyrst ritað ioui, en síöan leiðrétt

(með annari hendi) og hreytt til ivpíter. — Fyrst ritað iouis,

síðan dregið út, og ritað inpitcr fyrir ofan. - ^*) þossu orði er



Ifi o. knp.

clcke. pa liina moinrullii mcnyí! oc liina fnln liofi^n ])cir þn nt

besUim guí^nm ser. En sa var ]vvra alra rikasLr Iiin;/a liciönu

man??,íi. er sumir men// kalla ^ior,^^ cn sa vnr nlir ein?;*, cn lian«

hlolaðo menwa danska lungu alira mnst. En hans sonr hct mars.

han« vihli æ oc œ i illn standa oc i hernaðe oc i orostu. En l)cirö

hinir heiönu men// allcr blotaðu hd.nn dauðan aðr en þeir fœri til

orostu. oc bugöu jjeir at han??. mctti [)e\m þa hiíiipa. f/zvr þa soc

at han?/, stoÖ i iuvnaðe i moröe oc i man//(lrape. En var c'mn

maör sa er mercurius bel. en ban// var sna fars fullr ocsuika at

han?^ for at flcrð einni at stela oc liuga. þan// geröu þcir heið- i

inn man// at giiði ser. oc hlotaöu han?2 at br(auta)^^ mote oc^^*

hestnm biorf^'um. en ban?/. het oðenn a donsku.^^ kona ein var

su er het vcna. sn var ioíis dottcr. En hon var sna man//giorn.

oc sua org oc sua ill at hon la með feðr sinum. oc mcð morg-

nm mon//um oc bafðe/t sua sem porlkonn. En fnvV hpn7?i œrð- i

ust oc heiðnir menw, oc kallaðu hana gyöiu oc sins /^mðs dottor.

Mart var þess a!sx er men/* kallaðu ^uð vm allan// miögarð. hín/i

illi diofull iiaíðe sua suicna þa hina heiðuu men//. at þeir toko

illa kaHa oc argar konor. oc blotaöu guð sin þa mcn// cr þat

citt geröu er Oanda vib var. sna var man//kynit snikit til þess er y

var drottenw gaf þeim cnga gaum.^^ A marga vega varo meme

við bœtt með annari hcndi fyrír ofan línnna. — Forfeör vorir,

Tsorömcnn og Islondingar, háru þá sanian sín í milii .lúppítcr

og l>ór, og ictluðu það beföi veriö einn Of; hinn sami (^uð, og
mun það bera til þess, að þcir hafa þót/t linna vniislcgt líkt með
þcim ; háöir vorii til dœmis þrumu og eldinga guðir; l^aunifí cr

Júppíter kallaör Ki'ílar-l>ór í Trójiimanna sögUj 2. kap.; og í Har-

laams sögu; K^8. kap., segir: "Aunar guð |)cirra cr Júpiter, er

Pór er kallaör«. — ^^) [^aö, sem her er í svcigum, cr óljóst og
bálfskafið út. Fyrir ofan línuna hcfir og eittlivaö vcriö rilað, sem
einuig er út skaíið o*; verör cigi tesið. — ^i*) Wh' \n\{\v »a" ver-

ið viö bœtt meö annari bendi niilli »oc« og »hosimn«<. — ^^)

Mcrcurius og Óöinn ern hcr gjórðir að hinnm sama gnöi, og er

það eigi furða, því að eptir þeim bugmyndum, er menn gerðu
sór um báða, er margt líkt með þeim. Mercvrins var guð bug-

vits, lagkœnskn, bragöa, ílirótta, málsnildar; Óöinn var fíuð mál-

snildar, skáldskapar, galdra og allskonar íþrótla (Shr. Yngl. s., k.

0—7.). Sá Mercurim,^ sem Caesar (B. G. VI, 17) scgir að

Gallar dýrki, er líklef,M Óöinn. — ^^) Á þcssum stað er oröið

gaum kvenkent, og í Fritzners Orðabók er þctta orð að eins

látið vcra kvenkentj cn þcss alls cigi getið, að til sc karlkcnt
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villir sua at þeir gafo sol oc mana daga oc oðrum guðum sin-

u?n. Sol gafo þcir sun?/udag. mana^* mana dag. En tysdag

gafo þeir marti. Iiin?^ fiorða dag gafo þeir merciirio. \mn?i er

kollum oðcnn. En lun?i .vi. dag gafo þeir hhmi orgii

5 venu. cr IieiLir frigg a donfiko. Iiin« .vij. dag gafo þeir saturno

er var h'mn ellsti faðer þí'v'ra allra guða.^^ þa geröu þeir liinir

Iiciðnu mcnn maniikan or rauðu giilli. oc or liuitu silfri. suma

gcrðo þeir or slcinu?//. snma or slockuw. gerði huerr or \nn er

efni liafðe iil oc gerðu þeim luis oc kallaðu þat hof pekíx, oc

10 settu þau manlikan þar inni. oc baðo ser goðs lil. þar sao þeir

diofia er þa hafðc aðr suicna. oc liini^*^ fogru manlikan oc flugu

þar
j

þeim. oc meltu þaðan við þa hina ormu men?/, oc villii

mcn« oc lerðu þa til þess er þeir komu salum þcira^"^ oc sialf-

um þeim j heluiti. Sumir gerðu manlikan m^íá miclum (10. bls )

löhannerðum. oc scldu mrð verði. suma við minna en suma við

meira. sua huern sem koma matte. Meðan þeir gerðu þa þotte

þeim gaman eitt at. En þa er gort hofðu oc þeir guð kaliaða

þa stoð þeim age af oc voro aller reddir við þa. Ver íiofum

lesit a boc \)em er heitir [iiber rcguí/^^"^* at þeir hinir heiðna

20 men?í af lande þui er heilir philistim borðiist oft við

orð gaumr, sem þó finst mjög víða, og ætla eg að sctja her
nokkur dœmi þess : Steinarrgaf at því engan gaum, Eg. 84,211.
Gaf hann engan gaum at luiuni, Sturl. 5, 7: II 116. j\u er at

huarugc gavmr gefiun, Grágás,(útg. Vilh. Finsens), ll7.k.: I2IGu.
Yar at því cngi gannu' gefinn, 011. (Ciu'istiania 1853) 67, 7 1 245

Fms. IV 1688; lleiuiskringla, Óll. 83. Gefiim engan gaum at slíku,

Vígaglúmss. 13: ísl. II, 356. Ok því miinum ver at þessu gefa

öngan gaiim, Maguss. 5, 12. Ok gcfiim ver engan gaum at ó-

nýtum orðiim, 12,30. En ali-lítinn gaum hefir hann at oss gefit

hiuí^'atlil, 21,55. Lítill gaumr vnr fícfiiui at fánm mönnum, Fms.
XI, 277^0. — ^^) I'essi orö eru riluð fyrir ofan línuna. ~ ^^) llóm-
vcrjar tóku að tclja dagana rplir vikum á keisara-tfmunum, og
höfðu þessi nöfn á vikudögimum 1) dies soUs, sólarda^r, sunnu-
dagr. 2) dlesJunae, mánudagr. 3) dies MartiSj Martsdagr, Týs-
dagr. \) dies Mercurii, Merkúrsdagr, Óðinsdagr. 5) dies Jovis,
Júppítorsdagr, jjórsdagr. 6) dies VeneriSj Venusdagr, Freyjudagr,
frjádngr. 7) dies Saiurni, Satúrnsdngr (þváudagr, langardagr),

Varla getr efi á því verið, að vikudapauöfnin hjá forfeðrum vor-

um, að hinum síðasta vikudcgi undanteknum, eru ekki annað en
þýðing á hinum rómversku vikudaganöfnum, — ^*') f>annig. —
I>essi orðmynd er her rituð fullum stöfum. — ^'*) |>. e. Konunga-
hók. — Tvcim siðustu stöfunum {im) í þessu orði hefir síðar

2
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iraels^^ folk. Gnþeireinir men?2 liorðu þa retta Irn lil vars drottens

sna sem abraham hafðc f/?7> þeim aðr. En þa varð þat eilt^^*hiuírt

sin// íh'ir syndiim þrvVa liinna cristnn man?/a atþeirliinir lu'iðnn

men« hofðu gagn. oc fcngu af þeim orc þa er mikiU heilagr domr

la j. þar hi j vondr sa cr nioyscss hafðe er var drotlen/í sialfr 5

seldi j hond honuw/. en þcim vendi hinst moyses a hafet rauða

þa er farao komtn^v for eflir þeim með sinn her oc vildi drcpa

þa aha. En þa stoð liafet tueim mcgim sem steinvcggr. En

moyses geck yf/?* haf þurru/;^ foluw/. En farao oc hð Iians for

eftir þcim þa liina sonio lcið. þa laucst hafet saman en þcir 10

druknaðu þa aher. þar la oc i orc ^eív\ steinspiold þau er var

drotten?^ feck sialfr j hendr inoysi oc han?^ hafðe skrifat a log

oll með bocslofum. er xnmn skilidu þa hafa oc nu 1 þessum

hcimi. þar la oc i man?ia en þat var fœsla su er var drotten/z

sendi or hifnum moysi.. oc hans iiði. cr Xwmn scndi þa .xh vctra 15

j œyðimorc. þa fœrðu þcir hinir hciðnu menw þa orc meö þcim

inichiw hclgum dome. er or hit'num kom. lil sins hofs. oc scttu

npp hia sinii guði. en þat kallaðu þeir dagon. en yf/V honum letu

þeir heiðnir men/z mioc dyriega. þat var únn morgcn arla er

þcir komo 'mn i hof sitt. þa fundu þeir guð sitt a golfe liggia 20

Urir orkenni niðri scm han?i bcði friðar. þa toko þcir en?i dagon

oc scltu vpp j sama stað sem hxmn stoð aðr hia hinu//?, heiga

dome. þa como þeir at oörum morne at vita huessu þa foeri. þa

funnu þeir dagon gnð sitt i úmwm vti hofuðlausan. oc hendr af

baðar. Urir þ/a' for þat sua at eigi matte alt vera saman drolt- 25

ens vars sendingar oc diofuis maulikan.''^o þa varp guð rciðl sinni

a þa þioð oc sendi til þwa nianndauða oc varan Vrir þcr sakcr

at þcir hofðu þar hit (IL bls.) hclga skrin j siuu hciöna hofe.

iVlys^^* oc maðkar a lande þ/// ato korn alt f/777'monnum oci'/rir

foro landenu ollu. þa fœrðu þeir lands lyðren þat hit helga skrin ao

til annarar borgar fra annare. þa var þar man//dauði hm?i mesti

sem þat hit helga skrin kom. þa spurðu þeir at spaca menn

huar^i fleiru?;^ þotte rað at fara með þ//2 skrini hcim. eða hafa

með ser lengr. þa gerðu þeir þat rað aller at beim skildi senda.

_ _ . .

vcrið við aukiö með öðru bleki. - í>annig. — ^^*) llálfskafið iit. —
Sjá fyrri Samúclsbók, 5.-6. kap. — ^^*)mv hcQr verið rtlað með

annari hcndi eittbvað fyrir ofan línuna og sömulciöis nokkur orð

utanmáls, og verðr nú hvorugt lesið. — ^i) l>aunig; aittiaövcra:
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þa mcltii þat binir spakastu men?/. lotiiw fylgia m^ð þin hiaii

helga skrini fagrar gersimar. þeir íolio þa til oc gerðu ringa or

gulli oc messing. þat reðo þeirocat geraskildi vagnocbeita íirir

kyr .ij. þer er alldrigi kuemi aðr undir oc sua vngar kyr. þer er

5 binw. fysta kalf hofðu boret. oc baðu taca þa kalfa oc setia 'mn,

oc vita hwfívi þer kyr vildi ganga. oc meUi-'-^ sua ef þer kyr uildi

brott ganga fra kalfum sinu/« eða leiö liina somo xnrö ^id hinu

sama helga skrini sem beilagr domr var inni. þa \\\.wm ver full-

giorlla al þat eitt okle vgagne þui er ver fengum, þa gengu þ^r

10 kjr meá þeiw vagne til iracls^^ iandz. oc beliaðu baröla at

kalfnm sinuw2. oc hurfu eigi aftr at heldr aðr en \}er komo heim

meö þci//z helga domæ scm \\\\nn haföe aðr verit. þeir binir

heiönu men?i fengu þa ar oc frið oc balnaðe þa oc letafman/í-

dauða oc varane. En þeir irraels^^ þioð hurfu cinart lil guðs.

15 En drotten?^ var barg þeim val siðan sua at þeir bofðu betr huar

sem ^eÍY komo saman m^?^ samuels liði er þc/ra var b/.vA-op oc

hofuðsmuðr. af sliku megum vervita \merl megin þau hini heiðnu

guð hofðu við varn drotten er alsz er valldande. þat varo eigi

guð. þat varo gri/?zmir dioílar oc salo suicarar. oc upphaf allra

20 synda. oc þeir fœra sina cmbettis men// i eld þan/e er alldi'igi

slocnar. oc er þat fullkunnict huat sa hinw riki kíí//?/ngr gcrði.^*

er hel nabogudonosor. han?^ toc drengi .iij. þa er truðu a ein?^

guð oc gerðu eigi hoxmin luta. oc let casta þeini j ofn brenn-

anda. En guð getti þ/?/ra sua at þcir gengu þar i obrunnir sua

25 at eigi suiðnaðe eitt har a hoföe þeim,

6. ^^A þni lande hinu sama var sa propheli er het daniel

guðs vinr (12i bls») oc hans hin/« besti þegn. oc heilagr maör

sua at ban/i melti við varn drotten/^ þegar er han?^ villdi. En
han/i daniel var meö kí>//?aigi þei//z er het dari.-** oc þotti hon-

30 um allgoðr. þa gerðu hans raðgiafar þat Urir ofund er þeir

hoföu við daniei at konnugv skilldi sua bioða at engi maör skildi

guði luta nema ser goðs biðia til guðs .iij.'^^ daga. En þui vildu

þeir daniel suickia. en daniel gcrði sem han72 var vanr. geck i

loft sitt oc bað ser þar til almattegs guðs. en þeir stiltu um

hoárt. — '^-) [^annig; a'lli að vera : niœUiL — '^'•^) fannig ritað

upphafiega; síöar hcfir s verið sett fyrir ofan línuna meö svart-

ara bleki. — -^) i>elta orð, vantar í skinnb. - -^) Sjá Daniel, G.

kap. — = Darius. — -^) í Daaiel, 7, 8, stendr: 30 daga.
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huset er i ofund gongu við han/2 oc sogðu ko?2wngi at daniol

gaf eigi gaum hans hoðorðe. oc letu han?;. þess verðan at hon~

um veri kastat i grof þa er dyrin oorgu lagoi.vij. en kow//ngren

varðe þat mal oc quast þat eigi viha. cn þeir vurðu þo ricari er

fleri^® voro saman. þa toko þcir daniel oc kastaðu hohnm i grof 5

fh'h' dyrin vorgu. En ko////ngr gcck at sialfr oc hyrgði aftr þa

grof. oc melti sua við daniel. nu hiaipo þcr þin//, guð ef han/í er

sua goðr sem þu segir at han// se. oc geck a broLt i ilhu// hug

oc matto huarke elanedrecka ne sofa a þ/:Vri nalt. þa geck ko/z-

?/ngr þegar at morne al vita huat or danicl veri orðel. oc kall- 10

aðe a han// oc melti sua. lifir þu guðs maðr eða matte \}\nn guð

þer hialpa við þossum dyrum hinum olmu.'-^^ En danicl suar-

aöe. lifir þu kö//wngr. hfi ec liarÖIa vel Urír þui at minw guð

sendi sinn engil til min, En bant^^ þessi dyr sua at þau matto

eigi munni gina. eða mer at angre verða. f/V/V þ?a' at ec haföa 15

ecki misgort við þic. En kr>////ngren fagnaðe þui harðla oc bauð

sinu/// mo//num at drcga^^ daniel upp or grof þívri. En hinuni

i at casta er hmm hofðu rœgðan. með konu//z oc bornum. En

þeim var ollum kastat i hina somu grof en dyrin toko við þeim

þegar a loftc oc rifu i sundr þau oU. þa sendi sa ko?/,?/.ngr boð 20

þegar sinum lands lyð oUum. oc bað þeim segia sinn viha at

þeir skildu trua allir a ein guð sannan firir^^* þui at ver vitum

þat at hmn er guð ahnatlegr er shkar iartegnir gerði. at híxwi

helt daniel við þui. at eigi biti han/i þau hini olmo dyr, daniel

var siðan lengi með þei//z ko/2?/ngi oc þotti honum aligoðr. þa 20

varð sa ko////ngr dauðr en annar feck ko////ngdoni þan//. En sa

hit Cinis, þa var daniel en motu nautur^- lians. þa var en i ba-

bilon hinni miclu en heiðit guð eilt oc het bel en þat sogðu

þeir menn aller er embcltu bel at han// þurfti mat sua mikinn

at engi kunni þess (13. bls.) dœmi. En ko//wngr var til þess ao

— '^^) þannig ritað fullum stöfum. — ^^) Samber 4, athugagrcin

álí.bls.hcr fyrirframan. — ^^) l>annig fulhim stöfum; morkileg

orðmynd; úrhenni liefir orðið orðmyndin fyrir tiNíking.

—

^^) l^annig. I>essi orömynd finst víöa í norrœnum (norskum) hand-
ritum, t. d. ÓIl. (Ghristiania 1849) IG, ISg: Siðan let hann

drega segl i hun upp. Barl. 02, 6O1 : fce oc auðœue oc ast sv

er maðr lcgr þar a saman at drega. 65, 6^24: skal ec með
guðs kraptte sætt ykra samandrcga. — ^^*) l>annig full-

um stöfum. — ^^) I>anuig ritað með ftillum stöfum. —



G. kap. 21

skylldr atfœrahonum hueni dag tolf scPstGri^^ vins oc sald miols

oc .xl. sauða. þat skildi bera lata all Urir bet oc konungr geck

þangat \mf*rn dag at biðia ser goðs lií bels. en daniel sa enskis

heiðar a bel. oc bað ser til eins guðs. þa spurði ko?zmigren

5 daniel. hui vilt þu cigi biðia þergoðs til bels. en daniel suaraðe.

ec bið mer aldrigi til þess guðs er þer hafet gort yðr íirir \)ui

at ec bið mer til þess guös er iifir oc e man lifa. huat man ec

biðia mer til bcls dauðs. ko//?/ngr suaraðe. eigi þickir þer sua

daniel som bel se Hfandc guð meðan han?^ melir við oss. oc

10 matar nœytir qnað ko//wngr. nei quað daniel. hanw at alldrigi

matar bita. f>a varð ko////ngr reiðr haröla oc lastaöe sogu daniels.

oc bauð embetliss monnum^'* bels oUu;>z at koma tii mals við sic.

oc spuröi at huat orþcim mat yrði oWurn er boren// er f/V/r bel.

Ef ])(;r segit mer þat siUt al han// elr þat alt þa sKal drepa daniel.

15 er hafðe bel at haöungu. þa melti daniel. slande þat þitt orð

ko//wngr oc rœynuí/^ vit huat satt er. En þeir gengu þa aller

til hofs þess er bel var inni. En þa loc ko////ngr sialfr mat oc

vin oc sctti f/rzV bcl. oc rac vl þa embettis men?^ alla. þa toc

daniel osku oc saöe vm alt golf. En ko//Mngr lauc aftr sialfr

2oduru/// oc geck vm morgonen at rœyna sogu daniels. se þu nu

daniel. quað ko////ngr. nu er matren;/ ailr ettin// er ec selta

ftWr bel. s& her konun^v. quað daniel. spor manna. er ec hygg

at elit hafe mat bcls. þa gcck ko/n/.ngr til oc sa þa beöi þar vax-

enna man/^a spor oc barna. þa nœyddl ko////ngr þa til embettis

25 men// bels alla at segia honu//i san//a sogu til huat yröi or mat

bels. En þeir mattu eigi þess lengr dylia. oc sogðu hit sann-

asta at þcir hoföu sialfer etit. cn han// toc þa alla oc let drepa

en han// bað daniel gera or bel guöi þ^í/ra slict sem han// vildi.

þa toc daniel bel oc braut aWixnn i sundr oc kastaðe i eld. þa

3Dvar en/í j borg þma drcki ein?^ sa er þeir hofðu Urir guð. þa

melti \i07iungv við daniel. mant þu þess dylia at þussi se lifande

guð er ver blolum nu þo at þu letir^^ eigi bel vera sua. þa

suaraðe daniel hogla \w?itwg\. efþu lœyfir mer þa man ec drepa

þan// dreka ef þer kallet a guð sua at ec hafa ecki vapn við. þa

^^) I>etta orð finsteigi annarsstaðarmer vitanlega; það erað mynd-
inni mjOg líkt latínska orðinu sextarius (hálfr pottr, cðamörk); í

sjötigi manna þýðingunni stendr: oívou aeTpsxaí s§. — ^^) Em-
bættismcnn eru her sama sem prestar (íspsiy.— ^^) }>ettaorðcr
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iœyföi \{o?i7mgr honu;« siia at lianw drepi þnn/z orni oc Iiafðe^^

ecki vapn við hanw, j)a gcck daniel oc geröi honu/w mal. han«

toc [bic oc bustir oc istr^^ oc veldi alt saman oc gaf lionn/// at

eta. þa boignaðe han?i allr oc brast i sundr. En daniol melli

við hans embeltis men?/. nu megut þí?r sea a huern þ/?r truðut. 5

þeir uröu reddir borgar men« aler og letust^'^* bol hafa fengitaf

daniel. oc gengu aller til ko?z?/ngs oc buðu honuwi koste tua at

han/2 seldi þeim i hendr danieP^

(14. blSi) hnmt oc kastaðu honum j hina somo dyra grof. er

han/i var aðr. fzVzV dyrin oorgu. oc voro lion suelt aðr .vi. daga 10

til. hue/'n dag skildu þau dyr lioncn hafa lua laupa brauðs oc tiu

sauði til fœslu. en tolf dœgr var þcim ecki gofit til þess at

þau skilldu daniel ela oc hommi grimlega bana. Sa maör uar

Ghm j ihcrusalem cr abbacuc het. oc var ;?r«phela. En lian?2

skildi fœra vercmonnu?/? sinuw^ fœslu þcim er skoro akr hans. 15

þa kom engill guðus^^ til hans oc bauð honum at han;/ skildi

fœra daniele fœslu. þa er han/z huröc þar.^° lil babilon.^^ oc til

iiona grafar þeirar^^* er daniel la j. abbacuc suaraðe. hu^rt skal

ec þa fara hm'a m\nu quað han//. er ec sa eigi þa borg eða

hœyrða oc eigi sogur lil haft. þa greip enggillin i har honum. 20

oc flaug m/?dhonu/?2 oc mað fœslu vercman//ana til grafar þ/?/rar

er daniel la j. þa kalaðe abbacuc a daniel. tac þu uið feslu þessare

er guð sendi þer. En daniel toc þa við fcginn oc at oc þack-

aðe guði oc melti sua. lof se þer guð almaltegr er cngan firir*^*

letr þanw er a þic Iruir. oc lœysir alla þina vini or nauðum. oc 25

virðist at vitia min oc hialpa i sua mikilli nauð scm ec em nu

staddr. En engillen?^ toc þa abbacuc prophfíta oc fœröæ heim

aftr til lands sins. um mioc langan veg. |>a a hinu//^ .vij. degi

gecc \iome7tQV til grafar þeirar^^* er danicl var i castat. i ryggu//?

hug oc vildi vita huat or honu//z veri gort. oc sa i grofena. en 30

ivírilaö í skinnbl. — ^^) Ætli að vera : hefði. — ^^) tzíggolv xai

G-TÍap xaí xpíy^ac. ^^*) íler hefir rilarinn látið eptir eyöii fyrir citt

orð. — ^ö) ller er autt bil svo scm fvrir 2 orð á síunnblööun-

uni
;
og hefir síðar verið ritað neöanmáls með annari hcndi citt-

hvað, er hefir áll aö fylla cyðiina, en það vcröur nú eigi lesið.

— 3") l>annig ritað fulium stöfum. — ^") I>olta orð er út stryk-

að, og í þess stað sett ntanmáls mcö öðru bleki: »ætlat v^//'k-

monnum sinum". — ^^) llér er ritað »borgar« fyrir ofan h'n-

una með daufara bleki. — ^^*) J>annig rilað fullum stöfum. —
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(Janiel sat þa heiU j
grornnni milii dyranna. þa melti ko7iu?igr,

oc' qiiað þal iiit fysta orö. Kin?2 er guð almaltegr sa er daniel

truir a. milvill ertlu oc goðr oc nl\r oc ramr er þu oriíar [)uí. er

þu viit. en lian?i varð harðla fcgin oc hauð^'^ momium sinu/w at

5 dra^^a daniel upp or ^fihi liona grof. oc let þei/w casta i er

danielcm hofðu rœgðan. cn þeir vuröu allcr þcgar slitnir i sundr

fyrr en komm'^v gengi fra þeim. Margt knnnum ver oc aörer

froðer klcrl^ar segia fra lausungar guöum, En nu er þat lanct

oc lciöent (15. bls.) al'*^ hucssu iUfus þau voro. oc huessu þau

10 drogo Tram sina emheltis men//. til huersuetna er ilt var oc

vmcnska var j. lil morðs oc til man//draps. til hordoms oc tll

alskonar fiaurHfis. þeir men?/ voro þeim guöum virkaster er mcstar

vdaöer gcrðu. oc ferligasl liföu oc mcst letu eftir likams fystuwz

oc hcimscns hœgoma. En var drottenw [iesus christus^'* kom

lötil þessa helms a hi//ni .vj. olld þcirri'*^ sem verðr, En .v. voro

aðr gengnar. ein varadamsold. onnor noa old. iij. var ahrahams

old. [oc moyses. iiij. dauiðar'**^ old^' en vm þessar allder matte

cngi maör koma lil himirikis er nn ero taldar til þess er Innw

helgi cristr lct hingat hcrast af liinni hclgu mariu oc lœysti alt

2oman//kyn fra hcluitis pinslum þa cr hinm toc pinsl oc dauða a

hinum hclga crossc.

Fl\A i>UI UUAU B\JERl\ NOA SONA BYGÐl HEIMlNiV,

7. Synir noa voro .iij. þeir skiftu ollum heimi með ser huar

kyn \n\ers \}(uvd skilldi hyggia. Sem haföe þanw lut heimsens

25 er asia hciUr. þat er kallat lielmingr heimsens. En jafelh sonr

noa skilldi hyggia norörhalfo heimscns. þat er kallat europa.

En kam hinn þriöi noasonr. han??. skildi byggia þatland erafrica

heitir. þat er um vtsuöus^ö clt hcimscns. Sem^^ noa sonr attc

Á skinnhlööunum er ritað : i)haauð.« — ^^) Hér virðist vanta

eitthvert orö, l. d.: »scgja.« — ^^) llitaö »ilic xps." — ^^)

l>annig ritað fnllum stöfum. — ^^) Ritarinn hcíh' látið her cptlr

autt rúm, og hcíir síöar verið í það ritað mcð annari hcndi og
hlcki. - ^^) Eitthvað hcíir verið ritað utanmáls, sem hcíir átt

her inn; cn þaö verður nú eigi lcsið. — '^^) I>annig. — ^*-') /;.'.

Or. IX, 2, ii: Filii Sem quinquc singuJaritcr gcntes migulas

procreciverunt, Quorum Elam primus, a quo Elamitae 'principGS

Fersidis; secundus Assur, a quo Assyriorum pullulavit imperixim;

tertius Arfaxat, a quo gens Chaldaeorum exorta est ; quartus

Ludi, a quo Lydii; quiníus Aramf a quo Syrij quorum metro-
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.V. sono oc bygðu þeir vm anstrlialfo heimsens. Émi þma
het elam. annar assiir. iij. arfaxaö. iiij. Nudi.^o v. Aram. þessí

ero þioðlond i þoim Uit heimsens. Jndia land. oc períidia^^ land.^^

Eiam. assiria Ia?/d bygði assur. Meidia^^ iand arfaxað. kalldea

land nndi. En aram syrland. bact?va iand. albania land, knna^-* 5

la?íd. Sniþioð hina miclu. En alsz ero told þioðlond
j

þeirnhit

hcimsens .cccc. oc .vi. En þa cr tungur skiflusl þa kow i þan?2

Int .vij. oc .XX. Jafeth^^ noasonr atto .vij. sono. þessi cro nofn

þma. Gomer. Magon. Madia. Joban. Tubal. Mosok. Tiras.

þessi ero þar þioölond. Miigon reð suiþioö hmm miclu sumri, 10

en Madia kylfinga hiy/de.^^ þat kolln?« ver garða riki. Joban girc-

lande. Tiras boigara landc oc vngara lande. saxlande oc frac-

lande. Tubal spania \ande oc Wwnmená lande suiþioö oc dan-

morc oc noregi. en Gomer reð galiia. en Mosok kapadocia. En

alsx ero told þar þioðlond .1. oc .cc. en tungnr .iij. oc .xx. i&

. bls.) Gam noa sonr atte .iiij. sono. ein?^ hct kus. annar

Mesraím. þriöi pnth, fioröe chanaan.^'^ þossi ero þar þioölond.

kus reð elhiopu lande. Mesraím egifta lande. puth libia lande.

kanaan rabita lande. Scrclande. getnla \ande. Nnmida iande.

Manritania lande. þar er enn blaland. þar ero tnngur .ij. oc .xx. 20

'poUs Dainascus fuiL — ^^) Á að vera »Ludi." — ^^) Á að vera

» Persidia. ii — ^^) ílér vantar »bygði.H — ^^) = Media^ — '^^)

|)annig = Kvennaland, Kvenland ? — ^^) Is: Or. JX, 2, 26—31 :

Filii igitur laphet scptem nominaniur : Gonur, ex quo GaJataef

id est Galli, Mago<h a qito arbitrantur Scythas et Gothos trax-

isse originem. 31adai, a quo Medos existere putant. luvan, a
quo lones, qui et Gracci, Unde et mare lonium, Tubal, a quo
Iberi. qui et IJispani, licet quidam ex eo et Italos suspicentur,

Mosoch, ex quo Cappadoces. Unde et urbs apud eos Mazacha
dicitur. Tyras, a quo Thraces, quorum non satis immutatum
vocabulum est, quasi Tiraces. — ^^) Kylflngar eru nci'ndir í

Egilssögn, 10. kap. f>ar or talað um, að l>órólfr fór á Fínnmörk
og fór viöa nm hana, »en er iiann sólli austr á íjallit, spurði

hann, atKylHngar váru austan komnir, ok fóru þar at Finnkanpum,

en snmslaðar með rániHTm. Af þessum staö uu'i sjá, 'á^ Kyljing-

ar eru rússnesk þjóð, og kemr þaö saman við það, sem her seg-

ir, að Kylfingaland se sama sem Garðaríki, — ^^) /s. Or. IX,

2, 10— 12: Filii Cham quatuor, ex quibus ortae sunt hae gen-

tes: Chus, a quo progeniti sunt Aethiopes. Mcsraim. a quo Ae-

gyptii perhibentur exorti. Phut^ a quo Libyi. Unde et Mauri-
taniae fluvius usque in praesens dicitur Fhut, omnesque circa

eum regiones Phutcnses, Chanaan, a quo Afri et Fhoenices et
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En þioðlond .vi. minna en .cccc. þa vcrða tungur alsz .ij. oc.lxx.

en þioölond. þusliundrað.

IIIÍR SEGIR FRA MARGÍIATTAÐU^f ^IODUM.

8. Sva segia froöar bœkr at i hciininuwi se sua marghaU-

aðar þioöer beði at vexli oc at eðli. Risar ero kallaðar þioðer

þer er stcrcastar ero. þrir ero suniir viÖreignar sem aÖrer meny^

en sumir ero man?/skœðir. A blalande er þioð su er panfagi

betir.^s þeir eta alt þat er tonn festir a. Trogodite^" beita þeir

er renna bu/'?'iu dyre bnrðare. Aptropofagi^^ ero man//etor. Antio-

fagi^^ nyta ecki til matar vttan fiska eina. Arðabaöite^- ero

biugir sem fenaðr ok eta ecki ncma ratt se. oc eta beði men/^

oc dyr, Su þioö er þar cr ala scm feilast foðr sinn oc moður

þa er þau eldast. en siðan bioða þeir til sin vinu/yí sinu//2 oc

frendum. skal þa drepa þau oc eta þau at erfi sinu. oc þickia þeir

illagera er þau lata biöa elii oc vhœgendi oc dœyia þau mogr.^-^

EinfœLingar^^ bafa sua mikin// fot við iorð at þeir skykgia ser i

Chananaeorum dccem genles. — ^^) I>elta orð má og lesa „hettr/'

Is. Or. IX, 2, ISO: Famphagi, et hí in Aethiopia sunt, quibus

esca estj quicquid mandi potest et omnia fortuHu glgnentia, unde
et appeUati. Plin. II. N. Vly 36 : Pamphagi, omnia mandentes*
— ^^) l>annig ritað. RcU : Troglodijtae (Tpu)'\'\ohú':a.i)^ hellisbúar.

Is. Or. IX, 2, 120: Trogoditae gens Aethiopum, ideo nuncu-
pati, quod tanta cchleritate poJlent, ut feras cursu pedum asse-

quantur. Pomp. Mela, /, 8 : Troglodgtae, nuUarum opum do'

mini, strident magis qnam loquuntur, specus subcunt alunturque

serpentiöus. Plin. IJ. N. VII, 2: Troglodgtas super Aethiopiam,

velociorcs esse equis. Pergamenus Crates (refert). V, 8: Troglo-

dytae specus excavant. ÍJae illis domus, victus serpentium car-

nes, stridorque, non vox; adeo sermonis commercio carent. •—
^^) þannig; á að vera Anthropopliagi (áv'O'píOTco^ocYOL), þ. e. mann-
ætur. Is. Or. IX, 2, 132: Anthropophagi gens asperrima sub

regione Serum sita, qui quia humanis carnibus vescuntur, ideo

anthropophagi nominantur. — ^^) l>annig ritað ; en á að vera

Ichtbyophagi (ty^aí'uo^áYoil
, þ. e. íiskíL'tur. Is. Or. IX, 2, 131;

Ichthyophagi, quod venando in mari valeant et piscibus alan-
tur iantum. — ^^) /s. Or. XI, 3, 20: Arfabatytae in Aethio-
pia proni ut pecora ambulare dicuntur. Plin. II. N. VI, 35:
Artabatitae quadrupedum ferarum modo vagi. —

^^-i^)
Pompo-

nius Mela, III, 7: Quidam proximi parentes, priusquam annis
aut aegritudine in maciem eant, velut hostias cacdunt; caeso-

rumque visceribiis cpulari fas et maxime pium est. — ^^) Is.

Or. XI, 3, 23: Sciopodum gens fertur in Aethiopia singulis

cruribus et celeritate mirabili, quos Graeci inde a>cioTCo5ac (ætli
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snefni við solo. þeir ero sna skiotcr sem dyr oc laupa við stong.

Su þioð er j afrika er cigi sakar orma eitur^* og born i voggu

leika með eilrormum. þeir ero gu?i þar cr lioruðlausir ero cn a

bringunni er beðl munnr oc augu. sumir liofuðlausir. þa er

munnren ofan a bukenum. en augu a berðar bloðum. oc er bar 5

a sem a dvrum.^^ Saliri beita þeir men^i a india lande er sua

ero biugleitir at crocar ero a neíium þcim. oc vcx liorn i enni

oc ero fœtr þ^^/ra vaxncr likast geita fotum.^^ þcir ero en« þar er

a bac aftr borfa ter. oc cro .viij. a biiaru//z fœti.^'^ Cenocefali'^^

að vera 0x1^71:0 5 a^) vocant, eo quod per aestum in terra resu-

pini iacenteSj pec?w?n suorum magnitudine adumbrenlur. Flin.

11. iV. VII, 2; Ctesias scribit" " hominum genus, qui MonocoU
vocarentur, singidis cniribus, niirae pernicitaíis ad sattuni, eos-

demque Sciapodas vocari, quod in maiori aestu humi iaccntes

resupini, umbra se pedum protegant, Gellius, IX, 4, 9: atque

item esse alia apud ultimas orientis terras miracula, homines,

qui monocoli appctlantur, singulis cruribus saltuatim currentes,

vivaciíisimae pernicitati^.. — ^^) l>annig ritað fidlum stOfum.

Plin. II. N. VII, 2: Crates Pergamenus in IlcIIesponto circa

Parium genus hominum fuisse tradít, quos Ophiogcnes vocat^

serpentium ictus contactu levare solitos, et manu imposita ve-

nena extrahere corpori. Varro etiamnum esse paucos ibi, quo-
rum salioae contra ictus serpentium mcdeantur. Similis et in

Africa gens Fsylloram fuit, ut Agaiharchides scribit, a Fsyllo

rege dicta, cuius sepulcrum in parte Syrtium maiorum esL

Horum corpori ingenitum fiiit virus exitiale scrpentibm, et cuius

odore sopirent eas. Mos vero liberos genitos protinus obiiciendi

saevissimis earum, eoque genere pudicitiam coniugum expcriendi,

non profugicntibus adidterino sanguine natos scrpentibus. — ^^)

Is: Or. XI, Sj 17: Blemmyas in Libya credunt iruncos sine ca~

pite nasci, et os et oculos habere in pectore. AIios sine cervici-

bus gigni, oculos habentes in humeris. Gell. IX, 4, 9: quosdam
eíiam esse nullis cervicibus, oculos in humeris habentes. Flin.

II. N. VII, 2: quosdam sine cervíce oculos in humeris habentes.

— Is. Or. XI, 3, 21 : Satyri homines sunt aduncis naribns,

in frontibus cornua habentes, et caprarum pedibus similes. — ^*^)

Is. Or. XI, 8j 24: Antipodcs in Libya plantas versas habent

post crura et octonos digitos in plantis. Flin II. N. VII, 2: In
monte, cui nomen est Nulo, homines esse aversis plantis, octonos

digitos insinguiis habcntes, auctor cst Megasihenes. — ö8jj,;mni(r

rangt ritað fyrir Cynocephali (xuvox£9aXo(,), þ. e. lumdbOföar. h,

Or. X/j 3, 15: Cynocephali appellantur, eo quod canina capita

habeant, quosque ipsi latratus magis bestias quam homines con~

fitentur. IIi in India nascuntur, Flin. /í. N Vll, 2: In
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hafa liiinds hofiið. oc hafii þeir gauð*^^ Urir mal. klœr ero a

fmgnim oc a laom en engir ncgll.''*^ (17. blSi) Cikoplex'^^ heita

nien/2 er aiiga er eilt i hoföe. en þat er i miðiu enni. þar ero

sumir lolf alua langer. þeir heila akrobi.''- sumir ero alnar haf-

6 er^^ þelr heita pigmei.^'* þar ero konor þer er born ala .v. vetra

gamlar oc Hfir engi vm alta vetr.''^ Ermofroditc''*^ heila men«

mulfis avtcm montilnis genus hominum capiíibus caninis fera-

Tum pelliöus velarí, pro vocelatratum edcre, unguibus armatum
venatu et aucupio vescú — ^**) — gelt (latratus) ; orðiö gauð
sýnist vcra kvenkcnt; en kynið sést eigi á þeim stööum, cr eg hcri

l'undið þcUa orö á, — l>cssi staörsýnir beriega, að oröið íia^'/

er karlkent í formnálinu. Margir aðrir staöir sýna þaö og, t. d.:

hlóð stokkr und:m hvcrium nagli, Diöriks saga, 17,2221. sva last

kreistir luuin iiouílina. at bioð sLocc vndan liveriom nagli, 119,

134i8. blóð slukk undan hverjum nagii, Fas. I 28522 (llagnars

saga loöbrókar, 16. kap.). Sprntthonuui blóð undan hvcrjumnagh,

Fas. 111. oOÍ)2G (Mjáhiitcrs ok Öivers saga, 21. kap.). í Njáls

sugu, 35, 525, stcndr: Dþú hcfir liartnogl á hvcrivm fíngri«, en

eptir því sem scgir í oröabók Frit/.ncrs, er þaö rangt, og mun
þá standa liartnagl, karlkcnt orö, í skinnbókunum, og þá orð-

mynd henr Fritzucr. — "^i) þetta orö er rangt ; á aö \gví\ Cgclopes,

Is. Or. XIj 8,16: Cyclopcs quoque eadem India gignit^ et dictos

cyclopcs, co quod unum habcre ocidum in fronte media pcr/ií-

bcntur. lli et aYpLO^aYCTai. dicuntur, propicr quod solas fera-

Tum carnes edunt. — "^^) þetta orð er ellaust skakl; og sömu-
lciöis það, sem her er sagt um hæð þessara manna. /s. Or. A7,

3,26: In India gentem ferunt esse, quac |j,axpop:ot nuncupantur
octo pedum staiuram habenies, — 73) Ritað »hai'aer« i skinnb.

—

74) Is. Or. XI, 3, 26*: Est et gens ibi staiura cubiialis, quos

Graeci a cubiio pygmaeos vocant.*" * Ili montana Indiae tenent,

quibus est vicinus occanus. — 75) /s. Or. XI, 3, 27; Fcrhibent

et in cadem India esse genteni fcnnnarum, quae quinquennes
concipiunt ct octavum vii.ac annum non excedunt. — ''^) A að
vera Ermafrodiic eða llermafrodite (sptj.acppoSLTaL eða £p^.a9po-
SiTOt,). Is. Or. XI, 3, 11: Alia commixtione gencriSj ut áv6po-
yuvot, et spiJ.atppoðÍTat vocantur. Hermaphroditae autem nuncu-
paii, eo quod eis uierque scxus appareat. 'EpjJ.Yjc quippe apud
Graecos Mercurius est: 'A^poðÍTVj Venus nuncupaiur. IIi dex-
teram mamillam virilem, sinislram muliebrem habcntcs vicissini

coeundo et gignunt et pariunt. Plin. II. N. VII, 3: Gignuntur
et utriusquG sexus, quos llcrmaphroditos vocamus, olim Andro-
gynos vocalos, et in prodigiis habitos, nunc vero in dcUciis.

VII, 2; Supra Nasamones confnesquc illis Machlyas, Androgy-
nos esse utriusquc naturae, inter se vicibus coeuntes, CaUiphanes
tradiL Aristophanes adiicit dextram mammam iis virilem, lae-
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er gcirvortu hafa hina hœgri sem kallar en hina vinstri sem

konor. þeir mcga vera beði feðr oc mœðr barna sinna. þat er^"'

enn þar kueNa eöli snmra at eitt megu barn ala alz a efi sinni.

en þat barn cr huitt firir herum nyalet en sortnar þa cr aldr

fer yfir. þeir men/i lifa .cc. vetra oc rymiast ecki nema eldast.^^ 5

Ilia fosse þeim er gengr af paradisar bergi er þioð su er eigi

hefí'^r mim//. en þeirlifavið ilm þan/í er verðr af eplum oc grase.

þar ero viðir þeir er vttan vex a sem vll se oc haía þeir þat eitt

kleða er þaðan er gort af. En þeir dœyia þegar er þeir mego

eigi ilma af grasenu oc aldenenu.'^'^ þeir ero en/i þar er loöner lo

ero aller sem dyr oc hafa engi fot. oc ero .ix. feta liafer.^'^ En

sum^r men/i ero eigi skemra//z i votnu//?. en a lande oc hafa

enga fœslu nema raa fiska oc vatnsdryck.^^ Albani þeir ero

huitir sem snior beÖi a hars lit oc a horiiud þegar er þcir ero

alner. þeir hafa augu gul i hofðe oc sia betr vm netr en vm 15

daga.^^ Heitir enn quen/Wand.^^ þar ero oft orostr miclar oc

vam iiwliebreiyi esse, — "'^ I>elta orð vantar í skinnb. — ^^)

lljá Plinius finsl eitthvað líkl því, er her segir, cn þó eigi alveg

hið sama. IMin. II. N. Vil, 2: Ctesias genlem ex hiSj quae ap-
pellefur Fandore, in convallibus sítam, annos ducenos vivere, in

iuventa candido capiUoy qui in senectute nigrescat. Contra alios

quadragcnos non excedere annos, iunctos Macrobiis, quorum fe~

minae semel pariant. A öðruni stað í saina kapítula: et Í7i qua~
dam gente Indiae feminas semel in vita parere, genitosque con~

festim canescere, — ''^) Plin. 11. N. VII, "2 : Ad extremos fmes

índiae ab oriente circa fontem Gangis Astomorum gentem sine

ore, corpore ioto hirtam, vestiri frondium lanugine, halitu ian~

tum viventem et odore, quem nariims trahant. Nidlurn iUis ci~

bum, nuUumque potum ; tanium radicum fíorumque xmrios odo~

res et silvestrium maUyrum, quae secum portant longiore itinere,

ne desit olfacfus ; graviore paulo odore haud dÍfficuUer exani~

mari. — Flin. II. N. VII, 2; et aJibi cauda viUosa homines
nasci pernicitatis eximiae. — ^^) Flin. ibid.: Oritas ab Indis

Arbis fíuvius disterminat. Hi nuUum alium cibum novere, quam
piscium, quosunguibus dissec.tos sole torreant. — **-) Is. Or. IX,

2, 65: In parte Asiaticae Scythiae gentes, quac posteros se Ia~

sonis credunt, aJbo crine nascxmtur ab assiduis nivibus^ et ipsius

capiUi coJor genti nomen dedit. Inde dicuntur AJbani. Ilorum
gJauca ocuJis, id est picta, inest pupiJJa, adeo ut nocte pJus quam
die cernant. FJin. H, N. VII, 2 : in Aibania gigni quosdam,

gJauca oculorum acie, a pueritia statim canos, qui noctu pJus

quam intcrdiu cernant. — ^^) þ. e. land Ama/óna. Is. Or. IX,

2, 05: AJbani autem vicini Amazonum fucrunt, [>ar að auk
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eiga þœr sialfar iafnan bardnga sin a milli vm riki sitt slict scm

kallar annars staðar. oc ero þcr konnr ecki oslyrkare ne luig-

minne en kallar. Eru þar þeir menn er neflausir ero oc er [slelt

anlil^* ncma mun/iur^^ oc augu. Sumir hafa \or hina neðri

5 sua mikla at þer kaslaiienni aftr yf^V liornð per við solo oc skur

meðan þeir sofa.^*^ Snmir ero mun/?.vana oc drecka or pipu.*^^

Sumir ero tunguiausir oc merkia alt at bendingu///.^^ Ciroman-

dari^^ er vltan cro tinduttir sem biarniiíull. þ^vr bua
j skof;u/H

oc liafa gul augu oc ten// sem
j

[bundiun oc liafa gigi^^ manz

10 rodd nema mal. Pauíidios^" heita \)plr men/?. er œyru bafa sua

mikil at þeir hytia alian likatn sin// mrð. þar ero þeir menu er

bafa rossa fœtr.^^ Iilr su þioö er hornfin//ar lieita. þeim er born

niðrbiugt i enni. oc ero mannetor.^- þar ero men// þeir en72 er

baka cr groen viÖ bringn niör. þat heita bundingiar. þcir ero sua

15 við menw scm olmer bnndar,

UER SIÍGIR

(18i blS.) 9. Ilin helgi b/áZop er beitir auguslinus^^ melti

við þa men/í er ban/2 var kennimaör yfir. Goöcr brœðr quað

talar Isidorus um Amazónur í Or. IX, 2, 64. — ^^) Ofan í þessi

orð er dregiö meö svartara bleki. — ^^) þannig ritaö. — Is,

Or. Xl^ 3y 18: In xdtimo aufem orientis momíruoí^ae gentium,

facies scrihuntnr. Aliae sine naribus, aequali tofius oris pJa^
nifie, informes habentes vultus. Atiae laöro suhteriori adeo pro-
minenti, ut in solis ardorihus totam ex eo faciem contegant dor-
niientes — ^^) /s. iöid.: Aliis concreta ora esse, modico tantum
foramine calamÍA avenarum paafus haurientes — ^^) Is. ihid.:

NonnuíU sine linguis esse dicuntur^ in vicem sermonis titentes

nutu sive niofu. — ^'^) Piiuius hefir Choromandae. II. N. VII,

2: Choromandar^m gentem vocat TauroUj silvestrem, sine
voce, stridoris horrendiy hirtis corporihus, oculis glauciSj denti-
hus caninis. — '*') Is. Or. XI, 3, 19: Panotios apud Scyihiam
esse ferunt tam diffusa magnitudine auriunij ut omne corpus
ex eis contcgant. Fompo^iius Mela, III, 6: Essc equinis pedi-
hus Ilippopodas ct Fanotos, quihus magnae aurcs, et ad amhi-
endum corpus omne patulae, nudis alioquin pro veste sint, prae-
ter quam quod fahulis traditur, auctores efiam, quos sequi non
pigcat, invenio. — /s. Or. A7, 3, 25: Ilippopodcs in Scythia
suntj humanam formam et equinos pedes habentcs. — ^*-) Sam-
ber GG. atluigagrein bíir aö franian á bls. 26. — ^^) Augustinus er
einhver hinn ágætasti af kirkjufeörimum, íœddr árið 35'i e. Kr. í

borginni Tagaste i Númidíu, varð biskup í IIippo, borg í Númi-
díu, árið 395, dó 430. llann hefir ritað fjarskalega mikið. J)að
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hmm, oftvara ecyðr. oc kenni ec yðr sua sem faðer skal kenna

bornu/« sinu//i at þer fylgit eigi golldrum nema'^^ gerningurft ill-

um. Faret eigi með taufr nenia lyf. oc engi iiintlrvitni^^ ef þ/?r

vilit bialpa sal yöare. Uer lerðir menw eigum at kcnna yðr retta

tru. oc at bioða yör guðs boðorð. En þer eigut bliðlega við ato

taka oc at halda siðan. Nu hialpu/w ver beði oss oc yör er ver

ken/mm yðr rettar kenningar. I^a nioteð þer slorlega ef þer nemit.

en glateð sarlega ef þer fmVglœymið."® oc leggið orœct a. Eigi

skolu crislnir men?^ spyrja galdra men« nema gerninga at beil-

endis fare sinu. nema oðrum feariulum. oc eigi at \ml bueria lo

kono maðr skal bafa. þo at þeir kuny/i nokot fra scgia sua sem

eftir gengr. fZ/vr [^ni at þeir bafa spaer fengit af diofuls viliu.

Diofull er ailz til marguis oc fiygr oc fer yiV?" alt. oc verðr margs

vis. oc segir sinuw. speingum^^ oc galdramonnum slic.t af sem

ban?2 reðr. en þeir segia oðrum siðan fram a leið þeim er þ?/2i5

vilia lyða. Sumar kouor ero sua vitlausar oc blindar um þurft

sina. at þer taka mat sinn oc focra a rœysar^® vt cða vndir hella.

oc signa landveltu?;^ oc eta siðan. lil þess at landvettirsklll þei/?i

þa hollar vera. oc til þess at þ/??* skili þa eiga betra bu en aðr.

En þær ero sumar er taka born sin. oc ganga til gatna niotz. oc 20

draga þau þar i giognu//^ iorö. lil beilsu þei?/?. oc lil þess at þau

skili þa betr haldast oc væl hafast. oc vitu þer eigi þa huessu

mioc er þcr festa þa born sin oc sialfar sic a hendi dionenu???,

nema þer iðrist oc beri til skrifta. Nu verðr kennimaðr marct

sem ber er til vilnað, cr að líkindum elnhversstaðar í rœðum
lians (Sermoncíi) ; eg befi leitað í þeim, eu cigi getaö fuudið stað-

inn, sem við er átt. Af því að ber er skírskotað til Agústíns,

liefir Árni Magnússou laliö »eill])vað úr rœðum Agúslíns (Quae-

dam ex sermonilnts AygitHlini)» sem einn þáit eða kaíla í Ilauks-

bók; en þar með er ekki sagt, að Árni baíi fundið í rœðum A-
gúslíns þann slað, er her f.r til vitnað. — ^^) Nema er sama
sem ne her og á neirum stOöum á þessum skinnblööum. — '-^^)

IJindrvitni er her hvorugkent lleirtöluorð, svo sem það er nú hjú

oss; en í fornu máli er þaö venjulega kvenkcnt eintöluorð.

—

Fyrirgleyma er gömul og góö íslenxka, þótt það sé líkt dauska oröinu

forglemme. — '^') sj^eingr [(ih'tX spœingi^) íiv njósnarmaör, á þjóðv.

Sjoáher, á úbn&kii Speider^ á ítölsku spiay á frönsku espion; sagn-

arorðið speja (= njósna, á þjóðv. spáhen^ á dönsku speide, á í-

tölsku spiare, á frönsku épier) finst í Grettissögu 91, 200^: Nú
er frá bónda að segja, at hann fór bvergi á burt, nema bann
lcyndist, ok vildi speja um húsfreyju. — ^^) hreysar, þ. e. urð.
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at rœða luiartueggia þat er fagrt er oc sua þat er olagrt er. tirh*

\iui at marct er oslíynsnmlect i veroldenní. Nu er sa sell er

sitt marc kennir eigi a þeim lutuw er guði er osœmd i. ocaldr-

teli þelm er gerir. Nu mego ciller hœyra vara rœðu goðer men;2

5 oc grandvarer. oc alra lielst hinir er mikil mein hefir a hendr

boret flrh' synda sakar. iVrir þui al sua spgir boc.®^ Sa er

retlr stendr sc^ han?i viö at han/i fallc eigi. En hin/Zer faUen/i

er kosli han/í oc risi upp sem skiotast. Nu er oc engi sua

goðr nema grandvar at ser megi œruent iata at hnnn hitlijhof-

louðsyndir slorar. aðr en hann skilist við veroldena. oc engi er

sua illr oc ælegr at han// skiU œrvilnast guðs miskunnar. Nu

ero þeir suniir mcn?i er sua obeint sea sitt mal. at þeir drygia

hordow (19. bls.^ saman fyst oc gela born saman. En siöan

þa tuefallda þau sua sinn glœp at þau kosta þcss at f/?vVfara

isbarnenu. fyr en fœlt veröi. fh-h' ]mi at men/^ skolu eigi vita

glœp \uun\ oc ero þau reddare við monnena en// við guð. En

þ/;/ra misgcrningar ero ogorlegar oc endal'aust morð. þa f//v>-

ferst barnet heiöit. oc sua sa hin?^ illi faöer oc sua su hin illa

moðer. nema þau gange til skrifta oc iðrist æ meðan þau lifa.

20 En þer ero sumar konor er gera drycki oc geTa gilmonnu///''^

slnum, til þess at þæir skíli þa unna þei/// vœi. oc liafa þer at

konu?// ser. en hinar af hendi lala er rett fengnar ero. En þer

argholtir er með slicu fara vita seli sitt œ i brennanda ældi. oc

i endalausum quolum. nema þer gangc til skrifta oc bœti glœp

2ö sinn. Nu f//vVbyð ec yðr i giiðs forboðe oc heilagra man//a at

Icila yör heilsu eða bufe yðru af gaidra mon7?om eða af gfí/'n-

inga monnu///. þei///. er mrð laufr fara eða m/Y? lyf eða m/íð

spar þui at þat cr fianda villa oc diofuls þionasta. En huer

maðr þeira'-* er fer mrð goldru?// oc gerningu?// 'úhwi oc með
aohindrvitni oc sua sa er segir spar sinar sem volur^ oc

Nu segjum ver hreysi og höfum breylt bæði kyni og merking
orðsins. Mcrkilegt er það, að þetta orö er hvoriigkent, eins og
í nýja niáiimi, í ÍJelga kviðu iJundíugsbana J, 3G: hcíir í hreysi
hvarleiör skriðit. — ^*-^) Dók ~ rilningin.

1) Se sjái. Eornmenn sögðu srch sjá (vidcam), ser (videas),

se (videal), shn (videamus), sed (videalis), se (videanl). — gil-

j/iaðr friöill: sambcr gilja = tæla, lokka (konu). — ^*) þannig
ritað fullum slöfum. — ^) völur = völvur, af völva, spákoua;
vala hclir aldri til verið í þessari merkingu; Yöluspá er =
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skraltar* forðnm. oc bii^?T þwa mnn?ia er þ?// lyðir oc a truir

oc leitar ser þaðan hialpar oc I)ui'c sinn. þeir ganga aller saman

af crÍstnu^/2 dome sinu/«. oc af guðs rette. oc ero þeir or ahyrgð

guðs oc sna or varðveizhi varrc kenniman//a. til þess er þeir af

lata oc yfir hœta oc til skrifta ganga. ílrir þ/// at guði þickir ser

cngi osœmd onnor meiri gorr i veroildu. helldr en su er maðr

truirbelr eða trœyslist goldrum eöa gerningum illnm ser til heilsu

eða bu sinu en gnðs misknn?/. iVlcn?/ skolu ccki dagraðs'^ leita

at sysUi sinni cða heimaní'ovnm sinuw. f/V/'r \mi at gv\5 skop

daga alla goða. vij. ero dagar i hwfírYx viku. En goðr maðr oc 10

skynsamr skal hefia sysln sina eða for sina a þei/w degi er hon-

ii/w lizt ser haglegastr oc veðr er golt. oc mela sua at ec byria

verc mitt eða for mina i nafne almattegs guðs. han// se hialp^ min

oc fulting a þessum degi. oc sua a hu/'rium annara er yf^r mic

lícmr. Ver skolnm var væl geta með diofuls suicu??i oc sua oss 15

vandlega signa xweö guðs pinslar marke. en þat er cross drott-

ens vars. ver skolum" g^'/'a hanw a oss xneð retri Iru. oc lata oss

þan?2 cross þa i hng koma er drolten// var var pindr a. þa er

íianden?2 reddare við himn helldr en viö (20i blSi) ecki vapn

annat huarkc snerö nema œxi. Vrir þ/// at þa er var drottcn?^ 20

híí/"iaðe j heluiti. oc bant'' diofulcn?/. þa setti han// kross i mwnn
honu?// oc kom meö þ?// yfcr han?/. oc banð oss méö \}ui sigr-

marke at \er\'á. dionuin oc iilnm vettn///. En ec veit eigi nema

yðr se eigi lvnn?/ict hui drotten?^ var vildi a crosse iata pinast.

Völvnspá. — Skrafti er sama sem seiömaðr eða galdramaðr.
— Dar/rcW er venjnlega sama sem fœri {occasio, facultas, po-
testas), t. d. í Egilss. 13, 21: "Gekk þá þorgils á bnrtu ok ætl-

aði at fá hclra dagráö al lala viö konung." íiG, 72: "Dvöldust

þeir þar nökknra hriö, ok leiLuðn þess da^^ráðs, at hitta konung,

at hann var í góöu skapi. — Aö lcita dagrátis er lier, að spyrjast

fyrir (hjá goðnm eða galdramönnum), hver dagr nuini hentugastr

vcra til einhverrar iðnar eða sýslu, og dagráö er þá ráð eða vís-

bcnding, er visar nianni á iientugan dag til cinhvers; sbr. Fms.

1, 131 (ÓT. 71): "cn er liann (þ. c. Ilákon jarl) kom austr fyrir

Ganlaskcr, lagöi hann at landi ok gorði blót mikit; þá komu þar

hrafnar tvcir njngandi ok gullu hált. fóltist jarl þá vita, at Oð-
inn mnndi þcgit hafa blótit, ok þá mimdi jarl hafa dagráð til at

borjast." f vísu Einars Skálnglamms á sama staö stendr, aðjarl

hafi gengið til frcttar (þ. c. liaíl spnrt goöin ráös) og liafi getið

dngráð (þ. e. fengið vitneskju um hentugan dag) til ornstu. —
Ritað hiap á skinnb. — ') Samber 30. athugagrein á 20. bls. her fyrir
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heUlr en annat andlat hafa. Ea crossenw hefermiclar iarlegne?'

fneð ser. INu cf crossen?^ er lagðr niðr a iorð. þa synir hanM

sic yfer .iiij. halfor heimsens. Austr oc vestr. Norðr. oc suör.

Nu villdi drottenw var íiri?' þe?* sakera [mi tre heldr lala pinast

5 en a oðru. at \mun koin vm allar halfor heimsens at lœysa alt

manwkyn. cr aðr var fmVfaret. Nu bœtli drotten;^ var a trenu

þat er adamr liafðe a trenu misgort. En ef crossen/2 er upp

reislr. þa tacnar hann beðe hifneska luti oc iarðneska. Eu tre

þat er upp er fra þuertrenu. iartegnir van goða þa er \er eigum

lotil skapara vars uppi j \úínu?n. En þuertre þat er hendr drott-

ens vars voro vt a þandar. oc a nelgdar. iartegner ast þa er var

skoIii//2 hafa beði við guð oc við menw. En tre þat er neðan

er til þuertressens. iartegne?' staðfesti goðra verka. sua sem

drotten/2 sialfr melti ielnu guöspialle. Qui píírseueravmt \sque

15 in finem hic sahu^j erit. Sa er staðfastr er i goðum verkum.

jvanlaust verðr han?í holpen?^ oc grœddr. En sa lutr er i jorð

niðr er seltr iartegner lœynda doma guðs, En ver skolum nu

guð lofa xneð tungu varre. oc með hinrta varo. oc með astsemd

oc með ollum goðum vilia. oc sua vill var drotten« at ver haf-

20 era samþycki oc samsette var a milll. skepnu boru lians. oc þa

vill han/i hœyra hœner varar alhugat, oc til varrar þurftar lyða.

Nu hialpe oss almattegr guð. oc unni ossaflatz syndavara. oc le^

oss toms at bœta syndir varar. til þess at ver megim fyr skiliast

við misg^rningar varar en við þen«a heim, Nu kenwe yðr guð

25 þat at gcra a nott oc a degi. er hans er vili til oc yör se þurt.®

beði þessa heims oc sua annars. þat sc AMEN.

IIER SEGIll IIUADAN 13L0T SKURGUÐA HOFUST.

10. Ef allcr gofgaðu ein//. guð fyst i upphafe. huaðan hofust

blot skurguða. M.^" Risar gerðu stopul þan// er babell var kall-

soaðr. en \\o?m var .Ix. oc ,iiij. milna har. J þeim stað var fystr

ko7iungv, Nembroth. (21. bls.). þar haföe siðan veldi ninus.^i

han/2 let gera licneskiu eft^ir feðr sinu/// dauðu///. en hmn het

framan. — S) = jjái. Fornmenn hncigðu Ijá í núlegum tíma
eins og sjá. —

- í>) = þurftj nytsemi, gagn; því að varla gelr tii

verið lýsingarorð purfr = þarir; ef það væri til, gœti purt (=
þurft) veriö hvorugkyn þess. — i^J þ. e. magíster, lærifaðir,

kennari. — ^^) |)að er ætlan sumra manna, að Nínus Assyríu
konungr og Semiramis kona hans hafi uppi verið nær 2000 ár-
um íyrir Kristsburö, en aðrir œlla, að þau hafi lifað á 13. öld L

3
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belus. oc bauð hanw alire þioð rikiss sins at gofga licneskit.

En þar namo aðrer eftir oc gerðu iicneski eflir astvinu?/^ sinu7/i,

eða eftir innum rikastu^^ konongum dauðum. oc buðu lyöinu?«at

blota þa sua sem ruma borgar menw romulum. Critar mcn?2 [þor

eða oöen/ií.^^ Sua sem sagt er: 5

[llezla ioc i ollum heim

holdum drottna fiolda.^*

En dioflar gengu \n?i i licneskin oc tælto lyðen?2 j suorum sin-

um. 1).^^ huar var babel. M. J stað þeim er nu er hin micla

babiIon.su er semiramis drottneng let gera. En su borg var .Ix. 10

milna long oc sua breið. J [)em borg hofust blot skurguða. oc

nian
j
þmi borg anillchrisíus'^^ lata bcrast sua scm ritat er. Or

babilonie man vt fara hoggormr sa er suelgia man allann heim.

HEÍl SEGIll FRA DllAUMUM.

11. Iluaðan koma draumar. M. Stundum af guði þa er 0-15

orÖn^?' lutir vitrast. sua sem ioscph var vitrat f/r/r stiornur oc

kornbundin at han?z mindi verða hoföingi brœðra sinna.^^ Eða

þa er nauðsynleg/??' húer ero kendir, sua sem engill minti ioseph

at flyaaegifta land oc þaðan.^^ Stundum v/'?'ða draumar af diofle

þa er nokot vsiölict drœymir eða þat er f/r/r goðo yei'k'i stande. 20

sem sagt er fra kono pilati j pinsl drottens vars.^^ Stundum af

siolfum man?ze. þa er hanw drœymir þat er han?/ ser eöa hœyrir.

hyggr eöa reöezt eða vett^ír.

IIER SEGIR FRA ANTI[C[lR/ST0.2o

12. Lofat se mtV^^ muns þins oc orö guðs þat er mer syndi 25

lœynda hiti f/r/r munn þin?2. en nu villda ek at þu segðir mer

fra anti[chr^7o^^ ef ec þoröa^*-^ at biöia. M. Anúchvlsitis man

Kr., og mun það vera nærr sanni. — ^^) Samber 4. athiigagrein

á 14. bls. — |»órr eða Óðinn er her sama sem Júppíter. —
^^) Ljóðstafirnir í þessum vísufjóröungi eru eigi rétlir, því að of

langt er í milli stuðlanna h í »hræösla« og /i í »heim.» Stuölarnir

stœöi rétt, ef vísufjórðungrinn væri svona:

Jók í öllum hræðsla heim

höidum drottna fjölda.

fessi vísufjóröungr er þýölng á oröunum :

Frimus in orbe deos fecit timor, sem íinnast í Statii

ThebaiSj III, GGl. — ^^) þ. c. discipulusj lærisveinn. — ^*") Ilitað

»>xpc» hér og víöar. — ^^) 1. bók Mósis, 37. kap. — lyjjjtt^

2, 13. 19, 20. — Mait. 27, 19. — 20, KUað ..xpo.« — 21)

þetta orð vantar á skinnbiöðunum. — ^s^ tannig
;

fyrir þœrða
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4

bcrast i babilon hinni miclu or kyni dan fra portkono oc í'yllist

han« þegar af diofle i nioðor qiilði. Fiolkunnigir nien?/ mono

han?2 fœða i corozaini,^^ oc yfir olhmi heiini inan han?^ riki hafa.

oc ieggia vndir sic alt man/íkyn a fiora vega. fyst gofga xneun

5 meö auÖcfum. þcim er hanvi gcfr þeim gnolt. þ?// at lian?i veit

0.11 folgen fe. Anwan veg skelfer híxnn ogofga menu með mik-

iUi rezlu oc ogurlegom pinslum. þui at híxnji er hin?2 grinimaste

m('ð guðs vini. þriöia veg suicr han/í kcnnimen?^ mfíð speki oc

nielsku. þui at han?* kann-* allar iþrotler. oc veit allar ritningar.

lofiorða (22, bls.) vog telir hm?i munca. han?^ gerir miclar iar-

tegn^í?' oc morg vndr. han/i letr falla ælld af hifni yfer ouiai

sina. oc ietr han?z vpp risa dauða men??. oc bera ser vitni. d.

Reisir han/^ vpp dauöaat sonno. M. nvíð ollu eigi. þ?í/ at diofull

gengr in?^ i licam hins dauða oc melir íh'h* hawi oc synist hinm

15 þa sem han?í lifi er han?^ rœrist. oll tacn hans ero lygin. hmu
man endrnya hina fornu iorsalaborg. þat er iherusalem. oc lata

sic þar gofga sem guð. Við honu/// monu gyðingar taka fegen-

samiega. oc koma til hans or ollum heimi. En þeir monu snu-

ast til tru-^ af kenningum enocs oc elias. oc laca mioc sua aller

«0 harðar piningar flrh' guðs nafne. d. Mnð hiuír'nim alldre koma

þeir enoc oc helias. M. n\eð þeim alldre sem þeir voro vpp

nu///nir en þeir monu drepnir verða af antichr/^íío. en han/í man
hafa veldi .vij. miseri. oc man iian// siðan setia tialdbuð sina i

fiallenu oliueti*^^ oc beriast i gegn relllalum. En þar nvánn han?2

2ö finnast drcpin/i braðum dauöa með anda muns guös. þat er at

boöorðe hans scm ritat er. drotten/^ man stœypa hofðingia allrar

iarðar
j
hclgu fialle oliueti. d. Ero þa dagar skemrl cn nu. þui

at sua er sagt i bokum at dagar monu ske//anast Urh' helga

men//. M. Jamlangor ero þa dagar sem nu. sua sem áauib

30 melti. A þinni skipan halldast dagar. En dagar segiast af. þui

ske?/zmast at antichr/ó'^//s hefí?/' lilla slund velldi. þat cr .iij. velr.

En þa mono me//n minni xera vcxti en nu sua sem \er eru//?.

minni en hinir fyrru^"^ mcn//. D. Iluat \erbv þa siðan. M. xl.

eða þyrða, ~- ^aj Ghorazin (Xopa^ív) var borg í Galileu. Nafniö
er ritað Corozain í liiimi almennu latínsku þýðingu Nýja testa-

mentisins {Yulgata), Malt. II, 21 og Lúk. 10, 13. — ^*) l^etta

orð vantar á skinnb. — '-^^) irú er sama sem irúuy af trúa =
irú, — Qiixieií er eignarfall af olivcium, olíuviðarskógr eða
smjörviðarskógr. ^ -^) iiin venjulega orðmynd er fyrri, —

3*
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daga ero veiUir til iðranar. þeim er villir vrðu Urir ogn anta-

crist. eða ílerð. en siðan vcit engi a huer'mm degi eða stundu

domadagr verðr.

VM UPRISU HINNA DAUDU.

13. Ilvat er hit œfsta molhorn. M. mothorns rodd var 5

hœyrð forðo?w þa er guð droUen« gaf log i fialle. siia taka engi-

arþalikame oc mothorn or lofte. ocvcckia alUm^i hei;n ra/íð og-

orlegri mothorns roddu. til dows. sem rilat er. Mothorn man

syngia oc risa upp dauðer. oc cn?i er sua melt. A miðri natt

gerðist kall mikit. D. huar er hin fysta npprisa. M. Sua sem 10

dauöar ero .ij. sua ero upprisur tuer. onnorandar en onnor hk-

ams. þa dœyr ond er maðr misgerir. ])fn at hon f/yvViitr hit

(23i blS-) sanna hf guðs oc cr hon grafen j likam. En er hoa

huÉí7'fr aftr til hfs Urir iðran. þarishon vpp af dauða. En onn-

or er iikams upprisa. a hinu/« œfsta degi. 1). Ero nokorer men;^ 15

þa i heimi. M. sua er þa heimr man/m fullr sem nu. oc cro

mmn þa at v/?rki sinu sem nu. sunií?/* eria en sunurr fara a skip-

um eðag^^ra aðra sysUi. D. huat verðr þa or þeim. M. þaerrett-

hler risa upp þa tacast þeir þegar i loft af englum a mot crisli.

En þeir cr aðr liföu dœyia i sialfre uppnumningu. oc endrlifna 20

þegar. þessa upprisu hofðu þau maria oc iohcm/fes. Maria toc

hcam eftir dauöa oc groft. oc var^^ upp nomin siðan i dyrð. En

íohrnmes do i sialfre uppnumningu, oc endrlifnaðc. En vander

dœyia afrezlucngla raddar. oc endrlifna þegar. þetla er at dœma
lifcndr oc dauða. 20

VM IMDRUDAGA HALD.

14. Mosyses bauð gyöingum foröu/// i loguw at hallda imbru-

daga ferna a huevhxm .ij. miseru?/?. cina \m vetr aöra \7n var.

þriðiu um sumar fiorðu \m haust. A huerri tið þessa .iiij. þat

er vars oc sumars haustz oc vetrar hauð haiiii lyð sinu/rt iij. 30

daga fosUi. cn þat Víí?'ða .xij. dagar alz. sua sem tolf manaðer

v^röa i tueiwz miseru??2. En hctmi sctU fostu þessa til ars at

menw skildu biðia guð miskun?í!ar at hcwn gefe regn a iorð oc

avoxt. þan?^ er alþyða metU við biargast. Sua sem mej'ker naf?^

þat er \er gchmi þcssare fostu. erimbress"^ heita skurir a latinu. 35

^^) Ritað va á skinnb. — ^^) það er að vísu satt, að lalínska

orðið imbres (fleirtala af imber) þýðir skúrir, en það á alls ckkert

skyU við imbrudaga. fað orð hefir alt annan uppruna. J>að sem
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En ^er blondom snman lalinu oc norrœnu þa er collum imbru-

daga. þat er skurdaga. )^id at ]}dr \oro fyst til regns sellir.

Jmbrudagar \m vetr ero til þess setlir at guös miskun?í lali eigi

sua mikin/í þela verða i iorð at eigi megi seði i jorð coma a

5 sinni lið. Jnibrudagar v/« var ero til þess Beiier at guð late

sað rœlast i jorð oc vpp ren?/a. ^at er ha^m iet fvst saet v^röa.

Jmbrudagar \m sumar ero til þess seíier at sa acr rœkist oc

friofest til skurðar. erguð let saen?/ v/^?'ða oc upp renym. Jmbru-

dagar vwz liaust ero til þcss setter. at guð late birðast oc bald-

loast upp skoren korn af þm« acre er ba?m let frefast oc upp

ren??a.

En oll boðorö. þau scm i fornu/« loguw voro boðen licam-

lega. veita oss micla bialp ef \er skiiium þau vanlcga oc and-

lega. Fernir imbrudagar merkiix boöorö .iiij. guöspialla. iij. im-

löbrudagar fioru/« sinnu//2 baldné/' niéf/'kia þrimiingar tru. þa sem

oss cr synd i (\on\m guðspiollum. Tolf sam lald^^r {2L blS.)

imbrudagar m<?rkia kenni//g .xij. postola. En sa beldr van/^lega

imbrudaga er varðveilir þri/^ningar tru. oc ge/'ist lyöinn boðorð-

Uín .iiij. guðspialla oc ken//ingu xij. postola. En ma þ^ílta a

20 annan veg skiliast. Ond var hei'er .iij. oíll i ser. þat er mimii

oc skilni//g oc vili. En likamr er skapaðr af fiorum bofuöskepn-

um. þat er af iorðu oc sæ. oc ælldi. oc vindi. Sa beldr van-

lega þriggia imbrudaga fostu .iiij. sin/ami a einu are cr i eins

guðs tru varðueiter ond sina f/'« syndu//z lued .iij. ofIu//i ben/íar.

25 þat er með minni oc skilning oc vilia. þat er imbrudags bald at

fasta beði dag oc nott. vm dag nœyta v/?2 shm en \m naltena

við bindast. þw./ at dagr mei'ker farsclo beims en nott merker

vfarsclo. En ^at er at fasta dag oc nott andlega. at varna við

allre rangre heims agirni i farselu/// oc sea við mcinu//^ 1 þolen-

30 mœöi. En þcsser iwzbrudagar ero baldande \m var oc sumar

baust oc vetr. Var nu^/'ke/' œsku vara. þz/z at v?/^ var þat er i œsku

vér köllum ni'i imbrudaga, það beiLir á latínu: Quaiuor tempo-
rwn ieiunia (fösttir Ijögurra árslíða) ; úr orðunum Quatuor tem-
pora hefir myndaxt á dönsku og þjóðverku Quatcmber og ú

dönsku þar að auk Tampcrdagey en á íslenzku imbrudagar, svo

að orðmyndin imbru er komin af latínska orðinu temporaj tím-

ar, en alls eigi af imbres, skúrir. þó má vel vera, að y>imbru»

80 eigl komið beinlínis af tempora, beldr liggi einliver miðill

í milli ; á forna ensku iieita þessir dagar ymbrendagas. —
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þroast licaws afll. scm solargangr \m var. SuiTiar Víxerkci^ fuil-

liöa alldr ^ui at þa ber<?r licamr alt aíl silt. siimar liefíír allan;i

solar hita. haust me?'ki?r aelli. þw/ at sna þue?T Iica?ws aíl með

œlii scm solar gangr vm bausUlag. Yetr merkfi?" œruasa alldr

\)in at þa cr licamr þroten?^ af ollu aflc oc kolnaör sua sem vetr d

er kaldr oc sollaus. En sa hclldr rclt imbrudaga v/w var oc

sumar baust oc vctr. er trulega þionar boðorðnwz guðs fra upp-

runa sinuw/ til enda. þat cr i œskn oc a fulltiöa aildre. j ælli oc

a œrvasa alldre. Enn ma þetta skiliast a annan veg. f^rní?r iw/bru

dagar. þat er velrs oc vars sumars oc bausts. voro til þess scLtr/r lo

at guð skildi ar a ioröu sctia. Sua skoluw? sev nu þa balda til

þess at v/?r naim andlegu are. i biortu/?? voru/??. Sua sem i???6?7/-

áaf/rn' ero baldner til þess al gnö rekl þela or iorðu sua at sað

metli niðr komast sua skoluz/z v<??* nn balda þcssa hina somo

imbru daga. til þess at guð fœri or brioste varo syndir oc ofundar 15

þela sua at oröa sað bansmegi koma i biortu var. þa kcmroröa

sað gnðs i hugskots iorð vara er \er girnumst at hœyra belgar

kenningar. oc rcku??2 fra oss ilzsku kulda. En buat stoðar oss

at hœyra orð guös nema vcr birðim þau i minningu. af ^ui

lioldum ver aðra imbru úaf/a (25. blsO þal er v??? var til þess 20

at guð latc rœtast i min?n*ngu orða saö sitt er ha/m saðejbiortu

vor. þa rœtist orða sað guðs cr \er leggium bug a kcnwingar

ha/ís. oc synum sua sem upp rennanda akr af saöc guðs. þa cr

yer sœckiu??? oft lil bœna oc kcninga. En þa stoða hæner til

hcilsu er v^r pryðu??i þer goðnm ví'rku???. \}m at til þess ero oss 25

keningar veitlar at lifvart batnc af þei???. afþ?/2 holldu?/? víír hina

þriöiu i/?2bru áar/a at guðs acr frcfist sa cr rœttist oc vpp ran/^

i biorlu/w voru//2. þa frefast acr guös i biortu?/2 varu??z er xer

fœru/a guöi avoxt goðra ve?ka af ken/?ingum þcim ervrrrbœyrð-

um oc ælskaðum. En þa ero v/??'c var þægcleg guði er v<?rbirð-ao

U//2 þau i litileti. oc i guðs ælsku ult lil cnda lifs. Sua se?w

sialfr drotten melti. Qui perscur^raue?'it usqwe 'm finew hic sal-

luis erit. þat cr a vara lungu. Sa cr guös vilia iðnar lii enda

lifs. han?í eignast guðs miskun/^. Af \nii boldimi v/''?' hina fiorðu

hnbru úaf/a, at hiröist oc haldest i litileti oc j staðfcsti rcltrar 35

tru goðgí??'ni?2gar varrar.^^ at eigi here ofmetnaðar veðr þan/z

uvoxt i brott cr guð gaf oss af goðum \e7±um. þa holdu??/ \er

þannig ritað; ætti að vera y>várar<K —
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alla þessa xmbruáoffa ef sei* girnuwst i fyslu at g(?ra gott.

En siðan munim oc œlskum }^at er ser girnu?wst oc fyllum i

goðu?w yerYwm. þa/ er yer numuw oc œlskaðuw?, oc varðveitu/rt.

staðfasllega alt til enda lifs goðv^rc þau er ver g<??'ðu;w. En

5 Urlr þ/u' callast þessi fasta \mhn\6.agar, ^at ero skurdagar.

Tueð þm at eigi þurfe regn a oWmn þeiwz tiðu?;^ er þessi fasta

er halden. En þaí er merct i nafne þessarar fostu at ver skol-

wm guð þcss regns biðia er v^r þurfiJ?w iafnan at liafa. þat ero

tar i bœnuw varum. Af þm' ero maclega fernir imbrudagar

lohaldn^í' at af ?]Ovum viðrkomningar hviwrwrm veckiast tar i bœn-

u/n. þat er af miningu synda oc af ogn heluitis pinsla oc af fysi

til himirikis. I>essir iwíbrudagar er^^ .iij. saman i einni vicu.

þw/ at ver skolum lar fclla \írir þat er ver misgerðu??i i þrimr

\\\{\\m. þat cr i hugskoU]??^ oc i orðu/« oc i yei'knm, Nu efv/?r

ishollduw a þessa lund tacn imbrudaga seni nu er skilt. þa man

drotten;? var gefa oss ar oc frið a iorðu oc leiða oss eftir doms

dag i tíilifa dyrö n\ed ser a hifna. Sa er h'fir oc rikir með fcðr

.oc syni oc anda helgum vm allar allder j einuwz guðdomc.

kmen,

20 VM REGNBOGA.
15. A regnboga ero þrir lilir. valnz litr oc œlds lilr oc

bren??osteins loga litr. þat miwnir oss a at ottast þrcfallda relði

guðs þa er kemr oc komct hefir yfer heimen/í. Vatn kom i noa

íloð.^^ Brennusteins loge kom yfer sodomam oc gomorram.

25 ælldr man ganga yf^;r (26. blSt) allan heimeny/, íirir doma dag.

þessir hinir somo litir regnboga iij merkia þrefailda fmVgefning

synda. Ein er i skirn heilagre. onnor er i iðran synda. hin

þriðia er hflat þívra er pindir ero Urir guös sacar. Vatnz litr

iartegnir firirgcfning synda i skirn hcilagre. þwifylgir bliðleikr mikill.

30 en ei toruelde. Brennosteins logc mcrkir iðran synda. \iui fylgir

beiskleicr mikill. Eldz litr merkir f/r/rgefning synda i liflate Urir

guðs sakar. þ/z/fylgir ogn mikil oc biartlcikr mikill. I>essa þrefalda

ogn oc reiöi guðs tacnar regnbogen?^. hanw var eigi senn Urir

noa floð, Siöan er han?2 syndr
j
mining vitnis burðar guðlogfe

35 sattmals oc friösemdar þeirar^^ er guð hct noa at vcra skildi

millim guðs oc man/íkynsens meöan regnbogen?i seist oc nokor

^^) fannig; á að vera "crwfl. — S2j jp^j^ virðist hér vera kven-

kent orð; ætti að öðrum kosti aðverahór — ^^) þannig,
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miseri siðan at eigi slullcli oflar floð koma þat er heimen œyddi

sua sem a lians dogum liafðe orðct.

YM SOLSTOÐR.
16. I>a er laupar Iiefer veret um varet aðr a þei;?^ dcgi er

."x. netr cro Ul ions messo þa ero soUuiorf er [sol ev^* i miðiu 5

landsuðri. en vm vetren eíter at miðn naLt .x. dognm fmr iolu

nott. En annat sumar a liinu?« sama degi er sol er i utsuöri

miöiu. En vni vetre?2n eítir cr sol cr i austri miöiu liina somo

nott, En hit þriðiasumar hin?^ sama dug. þa er sol cr i utnorðre

miðiu. En vm vctrcn?^ cflir at miðiu/w degi þei;?^ er hlnn .x. ev 10

íirír iola nolt. En hit fiorða sumar þan?? dag er .viij. netr ero

lil iohras messo er sol er i landnorðre miðiu. en vetrcn cftirer

sol er i vestri miðiu. þa nott er .ix dagar ero til iola netr.

YM YPPSTiGNIlNG SOLAR OC NIDRSTÍGINING.

17. En huern vetr hina ncstu viku solhuorfum eftir. munar 15

sol vm halft huel upp. En aðra um huel fult. En þriðiu vm haift

annat. En fiorðo vm .ij. En fimtu vm halft þriðia. En settu

vm .iij. En siondu^^ vm halft .iiij. En olto vm .iiij. En .ix.'

vm halft .v. En .x. vm .v. En .xi. vm lialft .vi. En ,xij. vm

,vi. En .xiij. vm^^ halft .vij. Nv er solargangr haifvaxen?^ þat 20

er faom nattum eftir gregorius messu. En hina .xiiij. viku munar

sol vm halft .vij. huel. En .xv. vm .vi. En .xvi. vm halft ,vi.

En .xvij. vm .v. En .xviij. vm halft .v. En .xix. vm .iiij. En .xx.

vm \\alft .iiij. Ein oc .xx. vm. .iij. Tuer oc .xx. vm halft .iij.

ÍJFÍar oc .XX. vm .ij. Fiorar oí; .xx. vm halft annat. Fim oc.xx, 25

vm eilt. Sex oc .xx. vm (2'7i blSt) halft. þ/dla ero solhuorf

öurnars. En siðan hina nesto viku þa legist^^ solargangr halfo huele.

En aðra huele fullu. Siöan þuerr at h'xmin sama hette sem ox.

En solargangr er haifþuorrenw at[cxaitac/owíí Bunele crucis.^^

Sa^^ er solargangr at toio stiorno oddae^^ norðan u islande, 30

YM BORGA SKIPAN OG LEGSTADE IIEILAGRA MANi\^Á.

18. Rvma borg cr yf^?/' ollum borgvm oc i hia henni ero

allar borger at virða sem born þui at iorð oc steinar oc strete

ritað fullum stöfum (ckki »þeirrar«). — ^^*) fessi orð vantar í

skinnblöðin. — ^^) I>annig ritað fullum stöfum. — I>etta orð

er tvíritað í skinnb. — ^^) Ritaö »Iegrist« í skinnb. — Exal-
tatiosanctae crucisj upphafning hins helgakross, krossmessa um
haust, H. september. — ^^) Ritað »su" í skinnb, — ^^) líannig
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oll ero roðcn bloðe heilagra nian^za. oc at þar ero liinir

bestu hofðinginr. Pctras Paaliis oc Laurenliiis oc heilagr clomr

han?^ var pindr j borg a girclande. J lliima

borg ero ,v. yfermystere ero .vij. cardenales. hit att-

n anda**^ þeira mystcra er þat er þcr imila i petrus oc paulus.

annat er mariu mystere. iij. hofuð smictl pauii er. þar

heitir [uia ostensi.^^ jjij [^aiicti laurentii vttan borgar/^ En
hit .V. er i latran.^^ þar er c?vss iohafis baptisla oc þar er

heimili pafa. þar ero aller cardinales oc byskupar aller. þar (ma)

10 engi syngia messu miör vigðr maðr en bAv/íöp þui atþarerbloð

crist i altcri. oc clcöi Mariu. flest oll bein johras baptista. J

beneuent^^ [luiih'r] ]J[art]lioIomeus postole hafðr af hinu ysta

india lande. [J salerni^^ huilir h]eilagr Matheus hafðr af bla-

lande. J [pul er siponl]^' oc monte gargan. þar er hellir hins

15 helga Michae[ls oc monta] casin. þar var Bencdict«j munc. . oc

[Scholastica systur^^ j^m^g þyi49 i^njiip bon.j En Bencdict^íí

[^lrir] norðan fiall [aj vcst fra[clande j borg] þeirri er heitir

florica.^^ J bar [huilir heilagr] INicholaus [hann varj boren oc

alen/i i borg þeiri er heitir pata.^^ han?2 var hiÁ'/fol\) j slað þeim

20 mirrea^- heílir. þaöan] fœröo kaupmeny^ [han// j bar oc komo vi.

naltom cftir crossmessu vm varet j bar með helgan// dom hans.

J pul er borg er heitir Iraon.^^ þar huila þeir Simon oc Judas.

þar er borg er cappa^* heitir. þar huilir thomas poslole hafðr af

syrlande. Mcilans borg oc vafey^^ ero i milli munbarða^*^ oc

25 fialla |)eira cr heita alpes. við erepcta^^ botn heitir reydsna. þar

er] (28. blS.)^«

ritað. *i) Yirðist þannig ritað; en gctr eigi vcrið rett; ætti að
vera: "fyrsui." — ^^) vla OHiensis, gatan til Ostia? ^^) Líklega
sama seni kirkjan: S. Lorcnzo fuori dcUc mura, — ^^) Lateran-
kirkjan er enn meðal hiuua merkustu kirkna í Rómaborg, og
sóknarkirkja páíans. — ^^) Á lat. Bcnevenlum, nú Bencvcnto, —
^^) Á lat. Salcrnum, nú Salerno. — '^^) Á lat. Sipontufn, nú
SipontOj eða Maria di Sijionto. — ^^) Á að vera "Sí/sííV. « —
^^) Á sjálfsagt að vera ^lxir.'i — ^") = Floriacum, Flcury? —
^^) Á aövera »Fatara,^y borg í Lyciu. — ^-) Á að vera >>Myra.^'^

— ö3) Líklega sama sem nTrani.i^ — ^**) == Capua? — =
Favia? — ^**) Munharöar eða Munbarði er — Mons Bardo7iis

eöa Mons Bardo, scm virðist vera einhver partr af Apcnnínijöll-

um (Sjá IJoíTmanns Lexicon universah), — ^') Nöfnin ^Œrepeta^^

og BÍícnsna« virðast vera eitlhvað aflöguð, — ^^) Ilcr cru Ijórar
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Martinus bisko]}

hmn hælgi luiilir j turons borg^^---* us luiilir j Símcii

Dionisius luiilir i paris rgius j rems borg.^^

J Miciu garðe^^ 1 k//'kiii þeirri er heiiir egisif*^^ þar er cross

droltens vars er elcna*^^ hafðe þangat. J þeiri borg huila þeir

Philippus 00 Jacobr. Lvcas ocThimoteus oc hin hœgre honcl hins

heiga Stephani. Kyrtill drottens vars. hofuð Johr/;/s baptista oc

hofuð abrahams. Jsaaks Jakobs. Eta su er var drottenn var i 10

lagðr. A Asia lande er borg su cr efesus heitir oc leiöi lohans

evangeliste. J Micla garöe
j

poloto///^* enu/// fornum^^ er rit

þat er drotten/^ var ritaðe mrð sinum hondum. kœyri sprote.

Spiot oc naglar kyrlill scoar. þorngiorð. MoltuII.

Steinn sa erla undir hoföe drottens vars i grofenni oc licblægior 10

n\eð sueita duc oc bloð crist oc muniaug su er hann þo xnfíð

fœtr postoia sinna oc duke þerðe han?^. sa ducr er þar oc Gyrð-

ill mariu oc stafr hcnnar. hofuð \oha?is baplislc. arm-

leggr hans weð hende. vondr moysis. Cufi hins helga

voro konongar gyðinga með 20

euuangelista. hofuÖ.

Thomas postola m/ið fingri hans. hofuð

línnr ólcsandi. — ^^) Túronshnrgj á iat. Turoncs, k frakkn. To\.irs,

borg ív Frakklandi. — ReimOorg, áUU. Renn^ á frakkn. /ícims,

borg á Frakklandi. í Magussögu, 57. kap., heitir hún Reims-

horg. — ^'^) Mikligarðr = ConstantinopoliSj ConstantinopcL — ^'^)

JEgisif = Agiosophiaf Uagiosophia^ Soríiikirkjan ; hana reisti

Jiistiuianns keisari á G. öld e. Kr. — ^^) IJelena móðir Constan-
tíns keisara hins mikla. — "^) Pólótur (= palatia?) eru hallir

eða herbergi keisarans; samber Fms. Ví, 171. — ^^) Samber 4.

athugagrein á H. bls.
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BROT ÚR GUÐMUNDAR SÖGU.

^buinn at væita kolbæini ef hrntn villdi \)rss (si)airr aluaiiiga

bæiðaz xned þ<^//TÍ grœin alh (alii)r lu///s mmn bafi grid ok

godan frid cmi \mt er (þ)u^rt af kolb^//// at gefa sekl/'r vpp.

helldr likr/r ho/mm þat æina at \)œiv mei/n sem ham kailar

5 scka sie gcfne/' vpp i hras walld. B/,s'/r//pinn segiz icif/i wiiia

selia men?2 sina vndi?r oxi. Segiz ok \)at hyGia alli kolhmnt

mnni nogu þungt ca hondum þott ha7in bcri æ//// med sier

saklauRt blod. Ogmundr b/.v/'í/ps frendi lcGr sik alian til at

draga sanit med \)œim. þickiz hann þo \era j vandan punct.

10 An//an vcg stendr at b/.y/í://p hans ok noxfrendi. cn oöruw megin

naimægð/^r. En med þui at kolbmnn er ecki til (h)allr fridar-

giordinni er [^ess læitad ath b/ó'//?q)inn muni lidugr fara. En kol-

hœin7i gcldr þ«r þ(og)n i mot. Ok er ^at kcmr f///V7' b/.v/up-

inn ssarar hann s?;«. Stridr er kolbr^///?/ nu at m/V?r skal

15 æ//// iattafr/di þot ek geriz ílottamfl'rfr fra lurkiu minni. En fyr^r

þa grein at þaí finnz boðit at fiyrí'r vlan soxlution ORi m«r/r mann
Yoradi ska/ ek 1 morgin« sem \\ier bidit ok æ/y/ fyll en ek

hefir giort miU cmbætti Gudi til tignar ok hí7//s mod//r. Er nu
E

þ«í roxdit at b/^7í'//pinn ska/ undan laxla med sitt lid. Kol-

zohceÍnn ok h<7?/s nv///n sitia 1 vtg^'/'di nockuru sua (la)ngt sem

ya?'t (or)drag nordr af sladnum ok (er) sua med sannindum sagt

at þÆ;/r liæyrdu (æigi) nockurs kyns hliod þa er hringdu(z ajliar

klockur at hola k/rkiu. birtiz i þæima hUit hu^r Guds llæidi lox

yfer þæima lyd at ailir -woru (s^amdemder œinu banni. En?i er

^söoxlæid kuelldit segiz at ko\h€eÍ7m tz/ ordz. Uæidr er

Gudm?Y?/íZr (m)aigr wall er han7i lætr klockur þcgia siia dyra

haxtid. þa s\arar œinn madr i lidinu. kann Ví?ra boudi alllingt

sic þott \ier hafuim œ/r// hæyrt. Eptt^r þat segiz at kolbœinn

Kuedi vis^ír þessar.

llór er ein lína skorin ofan af hinum fyrra dálki.



llæyr \m himna smidr

huers skalldit bidr

koml miuk til min

miskunnin þín

þui hæit ^

þu hete' skaptan mik

ek e?" þræiíinn [jinn

þu ert drottinn minn.

Gud hæit ck a þik

at þu gveúfr mik

Tninnztu milldingr min

mest þurfum þin.

Rittu llauðla grawr

Riklyndr ok framr.

haulidz hu^rri sorg

or hiartaborg.

Giet milldingr min

miok þurfu//i þin.

haulldz hue?'ia stund

m holda grund 20

sentu mæyiar mogr

mcul stofna ek fcgr

hialpin oll af þier

i hiarta xnier.

Varu margir mf?í7i sua iilir i lidi ko\hœhis at þeg«r villdu hafua 25

stritt vpp ox stadinn vm kuelldit, En kolb^/Vrt U/rir tckr \)at

saker Giiös moúar hoxtidar þwzfít haiui uæit b/.i'/7/pinn sua æin-

ardan at mif/i lætr ha?rn k//'kiiina on'iccrazst i þæilla noikugmd.

LiGr hann vm nattina. en o'gmM?zdr med sinni fylgd cr a ví'rdi

alla þa nmtt. en/z b/.v/n/p vake/' naliga allt til morgins ok bidr ao

fyrcT sinum motgangs monnu/;?. felandi sik ok kirkiunnar sok i

vars d7*í>ttins valld ok vcydlæika vaRar fru.

10

10

Hér byrjar síðari dálkr á hinni fyrri blaðsíðu, og er her

skorið lítíð eitt oían af blaðiuu.
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^34) 1 næsla morgni sem tidum er fagrliga lukt ok hei'vti

JX his/m]) er biiinn i veg lypter ha?iíi sinni ferd nied

allri [lœirv'i fylgd er f//7'r var Rœiknud. var \iat hit

bezsta mannual. þmv vikia framm ca þer natafolldtf;* er liggia

önordr ok nidr fra sladnum. J fylgd med\io\bmí/ii var œinnvan-

signadr madr er UiettligaR mox kallax krunadr son plutonis en

p?'f'str Brusi at nafni. ^uiai li«??s æilrligli tunga talar sier sialf-

um ok enw flæirum bratdan hofuds bana þa er haím seger sua

sem hd hma b/.v/r?/psins nculgaz ax æyrarní/r [^ar sem hæiter

lovidines. Sie ko\br£Ín?i ^egir ha//n \iar Ridr nu b/.v^'?/p brott

mcd beGia yckra "svirdingh. vidr þ^ása eGian bydr kolbí^/«n at

me?m herklediz ok hiaupi ox bak, Renna sidan sem buatazst

þuc/'t fram i ueginn ox æyrarnar. stockua af baki ok fyllua. En/2

er lií?/'ra b/.sjíwp sier þat at forsat er skipud bydr hiskui^ sinni

15 fylgd^ bædi med ordi ok hendi at \)œiv [wiki annnn veg^ vt i fra.

EuH þegar sem ^œiv vikia lætr kolbítvw?^ siga sina fylking íram

fyrer þa. ok befr hoggorrostu þegar briostin metazst. H^/Ta

b/.v7r//p kallar hoxtl vui herinn. fyr^^rbiodandi af Guðs haxlfu at

me?i?i berizst ox ma dyra hátid. En// huat er hann taiar

2ogæym/':'r engi madr ^uiaX axRoisin vard hin snarpazsta swker

^ess at fullhugar finnazst þott æ/r// veri motit fagrt. O'gmundr

hiskups fr^ndi war sua framr t// vapns at i æinn boGi tuiskipti

ha?i?i midian man// i (þessarri) sokn. En?i hui skulo bo'kr lengia

slika alburdi er ecki gora bæyrandum vtan hormung nema segia

25 þat sem at lytr þeS dyrdligs manz lofi ok \e?'á\öi\k scm þáá ve?'dr

fra sagt. Sem litla Rid hafdi soknin stadit fær Kolbæinn soxr

mikit ox hægra fot þar sem katlfi er digr^yzstr. En?z litlu siðaR

kemr \\o?mm stæinn i ennit siia snart at þegr/r tumbar h«/2n i

ovit ax bak aptr. En?^ vid haiis fall fellr ok oRostan i stad.

ao standa meim yfer honum ok finna at vit ha?is ar væitt briostinu

en max(l) er ho?mm en?í bannad. Uervd bishíji\n?i sem h«7/n

hæyr/?r hu^^rsu vordit er angrazst ha?m ok hryrizst af milldi

sem æinvalit ker almattigs Guds i ept/?/'liking sæls (d)aui(ds) kon-
migs ok talar s//a med andvarpan. Drottning min sancta maria

35 hialp þu skalldi þinu ok eptir litia stund odlaz ha?is ho'n sua

Fyrir þessum kapítula hefir verið fyrirsögn með rauðu letri,

sem nú verðr eigi lesin. — ^) n^,. i3y,.jjjj, ^^^^^. g.g^^j

blaðsíðu. — Ofan af þessum stöfum er uokkuð skorið.
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hcttlœita f/Y/mlíiigmd atkolbæinn íær bædi siíyn ok maxl ok bæidiz

íiofsamliga b/.i7íwps fiuid. er þa sagt h/s/íiqi\num. í'eli herni

his/ai\) feginn lil fundrtr vid hann. ok spyll huart hann wili

sættaz vid tíud ok hæiiaga k/Huu. kolbæínn svayw. Giarnah^wa.

Allt mitt matl gef ek ox Guðs valld ok ydurtrt. þ«?' mp.d bid ek 5

lausn af hæilagW k/7'kiu f?/rer oil min misfeili. ílOTa hís/afp

hsarar. villtu suma þa//n trunaöar æid at standa ox domi hæi^

motgang (me)dan

lif iiGr þ?>r i briosti. Kolbæinn segiz þa(t) giarna wiiia. ok

svw. er sidan læystr skrif(t)adr ok husladr en andadixst litlu 10

sidall. UerVii his/ni'^ iætr lik \^M)œins flytia til hola. væittfr

honian fagran yf^rsong it/rer vmsoxt. niiuka bo'n f///Y/r mot-

gováer med sgmiligri grf/ptrar þionostu. I>otla \)esú tidindi

morgum mikil. ok þ^í/m mest er vitrazstf:;r vorö. þ///«t þ(^/r

sot huat epl/ír mundi kowza. Mcu h^V'r likíigt þickia at en/í xö

haíi fyllz forsogn herra b/.v/n/ps i hialp ok hæimvoxn VoVúceins

sem hry?/n fordum til væik i huGanarllædu fr^udkonu sinnar

sem sagt var.

[Vig snorra diakna^

(35) Engi nií/í/rvæit en// i dag hueR slæin \)mn sendi er kol- 20

hœini vard at bana. þui cr þat margra mann'o^ ^tlan at mæin-

læysi b/ó7/-í/psins muni hafa slegit h«?/n med Gudligri hefnd.

MtU þat ok synaz iikh'gt cn// fyrer adra græin at soi vr/rd mis-

mun i þíe/rra sokn at ij. menn ficlUi af lidi ogmundar. en/i ix.

af kolbÆ;/'//á' hendi. ok lu///n sealfr hinn liundi. \*at þridia maa 25

hier fyigia at sai illgirndar prí^str er fyll \av nefndr ficli ncu-

liga i f//rötu lliid. En þo at llicttsynum mo?/'//7/m er hlyddu

sogunni \erú\ vel iiost hu^/'su syrgiiiga kolbrt?///// þægdi saman

sinar sak/ír moti kirkiunni ok íicll i þui. koliuarpa b/á7v/psins

\\mer ok ^ua Ua(ngt)urna þe^su mculi. at hann h/uá hafa fallit ao

niæiR en saklaus. ok þui hhu\o heíiaz i h«//s eplíí/'mcul fullar

mannhefnder vpp i gard b/,s/i://psins. \ar þal vœilt þar vm

fyrsta aíllod (al) ha//s ncufrendi Godr madr subdiakn at vigslu

er snorri het \ar seltr vnd/ír o'xi sudr aa kili litlu epttv fund-

Uér hyrjar síðari dálkr á hinni síðari blaðsíðu, og cr

nálega ein lína skorin ofan af. — '^) Ritaö mcö ruuöu lclri, og

sömuleiöis upphafsstafr kapítulans.
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inn. \ar fomadr þe^s verks þornalldr Gizurar so?i sunnlcndxkr

er h^?Ta Guðm?/?/dr b/j^?/pkalladi mesta vnd^rRoot allra þ^s/rra

vnada er k/rkian fieck af ko\hmni ^ukd \\arm sar ox ^œim
fundi er klerkrinn var sekr giorr ok —
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Kylrtiigalnnd, 2-ln.

Latraii, ^lg-

Laurcntiup, 4 1... ,

Libaims, O^.

Libialand, 24i8.

Licia,

Lífland, lli4.

Lncaa, i^g.

Lndi, 242.

Lnuibui'fcaland, 13,.

Madia, '24o.

Magou (Magoc), lli^. 2'ly.

Mariii, nu)(5ir Krists, 2B,o. 3fi^,. 4

42,8.

Mars, 1()4. 17,.

Marsidia, 3,4.

Martinns, l^*. 423.

Matlipus, 41,.,.

Manritanialarid, 24-20.

Meidialand, 244.

Meilansliorg, 4

MciicUuip, 10, ,j. II,.

Morcurius, l (í.j, 1 73.

Mesopotaniia, I,-,, 81,. ,y.

MesTaim, 9,fl. 24, i.

Michacli, I2j5. -Ijs.

Mikligar^r, II22. 42o.

Minorva, löao-

Mirreaborg, U3. 4I20'

Monto Casin, 12,., 41, 5.

Monto Gargan, 12,4. 41,4.

Múraiuar, 1 1,,.

Mosolí, 24o.

Moysos, Ó2. 82.T I8íi- 23,,. 4:1,0.

Munbarí)i, m.^ e()a Munbarí:ar W.p/.,

41.-24

Nabogudonosor, lO^j.

Nemroí), 8,,. Noinbrotli, :í;íj,.

Nopr, 24.

Nicea, lOo-

Nicolaus, ll^. 4I,y.

Nil, 1.V

Ninivc, Sjg.

Niuus, 3:í..„.

Núi, 8v ÍJ,3, IO4

24«. :59.,5.

l Ij . i 2:í],i

Nor^mcnii, ll.i.

Nudi, sjá Lndi.

Nuinidaland, 24,.).

Nj'ia, 24.

Ofciim, l(!j2. 174 .^4.(.

Ollioga, 24.

Olimpns, 12v

Oliveti, 'H^hA,-

Pactol, Ifi-

Padii?, 2.V

I'alloskja, 11,2.

Páli, Panlus, 11^. 4U.

Panadios tPanotii^, 2'.),o.'

Panfagi, 25,.

Paradís, Paradisns, Ij. í

Paradísíiiborg, 28o.

Pardiíiland, 84.

Paris, 42r,.

Pata (Patava), 41, .j.

Porsidialand, 8,. 24^.

Potr, 93. í4. = Petrus, 41-

Philippus, 11.1. 42y.

Philistim, 17-20

Phison, l^- •>,;.

Piginoi, 27s.

Pilatus, 342,.

Pólena (— Púlínaland), 11

Priainns, 10,^,

Púlíiialand, 1 1,4.

Pnll {eha Púl), 12^4. 41,4.

Puth, 24,ö.

Quonland. sjá Kvenland.

Uabítalaud, 24, y.

Refalir, 1 1,3.

Rcifogotaland, 1 1,,(

Kenisborg, 42^.

líensna, 4 Ij-,.

Kín, I1.

líodun, 25.

Uöinulus, B44.

Uoí-tufa, Xl,,.

Uúmaborg, 13,. 40^2- 41,-,.

Uúmaborgiuiand, 12,(,.

Uúniaborgannenn, 344.

Rúmvorjaland, 24,3.

4*



Uiizcia, 1 1
, fl.

.Salerin', 41]íj.

Samuo), lít^fi.

Snrdinarey, 4,^,.

Satiri, 2í)^,.

Ratiirinis, l:'>nj. „. 17..

Saxlaiid, H
^
, 24 j o.

Saxelfr, '2,,.

ScholíiFit.Íca, 41,,,.

SMÍnigol, 2.1.

Sem, S^. 2^24.

Semiramis, /í4^o*

Seiklaiid, f.^. Oi ,. 24,^.

Sikilrcy, ííg.

Silvopter, 10,0.

Sínaí,

Simon, ^lg.j.

Sipont, 41

Sodomfl, 3954.

Spniiia, t g.

Spanialand, 24 ^^^.

Stjornn-O(iai, 40^ ^,.

Sijr(lal;ir, 1
1 1

1 •

Sviþj.'.t), 12.V 24,..

SvíKjníl liin miUIa, Wq. q. 24^.

Sýrlaiid, !),. 24,,. ^U.i.

Sýines, II,,.

Tahor, lO.j.

Tanais, I3.

Tareistalaiicl, 1
1 , :f

Taphana (Tap roba n a), fi,

Tharsnsbor/;, lU.

Thesaloiiica, 12 k,-

Thinintens (Tiinothens), 4

Tífr, 2,.

Tigris, l.j. fij,. S^. 9. 10,.

Tile, 0,„.

Tiras, lUo. 24;,.

Tí'ímas, 8j,. 24. 4U.t.

Tracia, l Igo- 22*

Traon, ^lg^.

Tróea (Truia), lOjj.

Tr.^eali?), lO^g.

Tróoanienn, 5g. 10,

Trogodito 253.

Tnbal, 24^.

Tilronsborg, 42^.

Tyrkir, 12,.

Ungaraland, 12^. 24^^.

Vafoy, 4I24.

Vena (= Vonus), \f>i^. I

Venns, Xít^^,

Vostfrnkland, 41
^

Via Oítíensis, 41,.

Vína. 2,^.

Vindland, 1
1 1^.

Vírland, 1 1
^ .i-

fjobas (Thebae), 12, 0.

ííórr, 1 fi«.

Ægisif, 426.



OIIDAREGISTR.

nldín, n., ávoxtír, 28io.

íiriiholuv,
f. j)J.^ argar, illar kon-

ur, 31 23.

auðíía'tr, adj.^ nnðfoniíinn, G17.

bant batt, 20i4. 32'2i.

baptisti (iSaxirtJTTÍc), m., skír-

ari, 41s. 11.

hjarnígiiU (erinaceits)^ m., dýr-

tcgund, á |.ijó(^v. IfreJy 2í)8.

bjúgleilr, adj., bjú^MioIjaðr, 2G7.

blómi, 711. f l)lóm (/?o,s), 5'>o. Gic.

bustir,
f. pl, stint hár, 228.

drokkr, adj.^ drokkandi, drokk-
nnlegr, ác.

cloí^r, adj., vondr, iMr, 31 11.

embaítta (tt), v. a., IVjóna, 2O20.

cmbættismenn, m. pl.^ prestar,

2 1 12. 18.

crja (or, arða, arit), v., plœgja,

3Gi7.

c Van g' 1 i s t i ( suayy ltTT v]'^ ) ,
m,

g u ð sp j a 1 1 am að r , 4 2 1 2

.

flosna (að), v.n., visna, 616.

i'ríðendi, n. pj., kostir, ágœti

62. 8.

ílimska,
f.,

nim, liáö
,

spott?

14 13.

flóö,
f.
= flóð, n., 14u. 3924.

frcgaspjöll, n.pJ.;, frognir, munn-
legar sagnir, 5i3.'

frjóvast, V. dep.n., ávaxtast. 378.
frœr (eða frær), adj,, frjósamr,

3io.

frævast (~ uöumk), v. dep. n.,

ávaxtast, 37io. 8827.24.

fyrirgleyma, v.. gloyma, 30s.

gagn, n., sigr, I84.

gagnsénn, adj., gagnsær, 44.

ganð.. f.? gclt, 27 1.

ganm,
f.
= gaumr, m., IG21.

geta, u. fá; þar getr rœyk-
elsi, þar fæst reykclsi, 822.

gilmaðr, m., friðiil, 31 20.

g()ðgorning, f.,
góðverk, SRse.

gjögninn, adv., gegnnm, 3O21.

guU = gul, n. pJ. adj., 8i.

liaglogr, adj., haganlegr, hent-

ugr, 32i2.

bannerðir,
f. p?., baglcikr, t7i5.

harðaro
, adv., luirðara , 82.

2 9

.

beiðr, 7??,, gen. lioiöar, 21 4.

bollontlisfar, n., heilsufar, 30o.

heilsa,
f.,

sálnhjálp, 0825.

hinnn, m., Inniinu, I810. 17.

33io. 39i7.

hifnoskr, adj., bimneskr, 338.

bimiríki, n., himinríki, bimna-
ríki, 152. 39i2.

hini, n.pj. (af binn), bin, 19i7.

2O24.

bógla, adv., bóglegn, 21 33.

hrœysar,
f. pJ., urð, 30i7.

brymjast (hrumdnmk), v. dcp,

?!., verða hrumr, reskjast,

285.

hvossu, adv., bversu , lOu.

I823. 239.

ístr, n.? íita, feili, 223.

ivanlanst, adv., án efa, 33i6.

jnrtogna (gnd), v. a., tákna,

339, u. 17. 3929.

klæki, n., skömm, svívirðing,

IGi.

lciðinn, adj.^ lciðilegr, lciöin-

logr, 239.

líða, V. impers.y e-t líðr, e-l

er úti; cn er líðr í-] u-



frates á, en cr lioniiö cr

yfir Eurralcs á, 821.

meiní'ni!r, adj.^ vondr, Kh.
miö<,sTrör, vi., heimr, IG17.

munkliíi, 7i., klaustr, 12u.
móthorn, n., lúðr, 3í>5.

munnvani, adj.j munnlaus, 29g.

mynda (nd), v., mynda epLir,

h'kja eptir, 5g.

nagl (naíits, nagli, nagl; pL
ncgl, nöglum

,
naghi), w.;

nögl, 272.

nema, conj.y ne, Í3iö, 1932.

29io. 3O2. 3I0. 3220.

ofprýði, f.f oflæti, drambscmi,
13l2.

olde = olli. lOo.

próplieli {r.po(^'qTf\<;]^ rn.j spá-
maðr, I92g. 22i4. 27.

rymjast, sjá hrymjast.

rœtast (rœttumk) , v. dcp. n.,

fcsta rœtr, þróast, 3821. 27.

rœysar, sjá hrœysar,

samsætti , n.j gott samlyudi,

3320.

sefsteri, n.? 2Ii.

selt = sét, séð, 5ii.

skratti, m., seiðmaör. galdra-

maör, 32i.

skrif, n., skrcf, 813.

speingr, ?7?., njósnarrnaör, cr-

endsreki, 30i4.

laufr, n. pL, galdrar, á þjóðv.

Zauberei, 3O3. 31 27. Sbr.

GhM. I 37417.: hún hafði

um sik hnjóskulinda, ok var

þar á skjóðupúngr, ok varð-

veiíti hún þar í töfr sín.

úargr, adj.j óragr, hiigaðr;

li i t úarga dýr, liið liugaöa

dvr, Ijón, 81. lOi. 20;í.

údrekkr, adj., ódrekkandi, 4?.

úfrœr (eöa úfrær), adj., ófrjór,

3 10.

uLÍan, adv.y 99. ÍI20. 25io. 288.

298.

vanlega, adv., vandlcga, 37i3. 17.

varna, v., varast; varna við
c - u, varast e-t, 1 320.

vctr, 7n., gcn. vetrar og vctrs,

3G30. 38io.

vetta (tt), V., vænta, 3'í23.

viðrkomning
,

/'., geöshrœring,

39io.

virkr, adj., IwTr, 23i2.

völva,
f.,

spákona ; fleirt. vökir,

3 I 30.

vöndr, 7v., stafr, I85.

þanan, adv., þaöan, 62. 124.

þrinning, f, þrenning, 37i5.

þurft,
f.,

þörf, gagn, 30ig.

æskaðr, adj., ættaðr, 12d.

œtt, f., átt, 9iG. 2338.

->r



Lciðrftttingar/

42 manuðiim

734 C)

87 perisidia

840—41 Ohaldeaor

128 um
1226 venjnlegu

I610—11 lieiðinn

16it mote

174 ver^'**

19i4 irraels^*

21 12 monnum^^

259 dyre

2523 celelcritnte

292—8 hugminno

3222 og 3923 yfer

3228 veria dioflum

3224 vildi

3734 þjóðverku

3921 ælds

43i6boðit

4 4 13 Rauðlu

4527 siðaR

les manaðum
(0

— persidia

— Chaldaeorutn

— vm
— venjuiega

— heiðin

— moti

— ver^^

— irraels

— monnum^*
~ dyri

— celeritate

— hugminni

— yfzV

—
' vcria oss dioflum

— villdi

— þjóðversku

— ældz

— bodit

— Raudla

— sidall
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